Közlekedési szakmai továbbképzési napok 2014, Balatonföldvár
2014. május 13-15. között került megrendezésre az összközlekedési szakma éves konferenciája Balatonföldváron. Ebben az évben fő irányvonal a témák meghirdetésénél az Európai
Uniós csatlakozás óta eltelt 10 év közlekedési fejlesztései voltak. Ennek megfelelően a szakmai program címe:

Témáink voltak

Közlekedésfejlesztés Magyarországon
(10 év az Európai Unióban)

Előzetesen, illetve a helyszínen összesen
217 kolléga regisztrált. Számos piacvezető vállalkozás és hatóság képviseltette
magát. Az előadási témák végén minden
esetben kialakultak kötetlen fórumok,
melyen szakmai alapelveken túl részletekbe menő beszélgetések zajlottak, valamennyi szint (beruházó, tervező, kivitelező, üzemeltető) bevonásával.
Hagyományoknak megfelelően lehetőség
nyílt mindhárom, vagy csak a saját szakterületnek megfelelő előadási, képzési
napokon való részvételre.

1. témakör: A közlekedés helye, szerepe, feladata, elvárások a kapcsolódó ágazatok szerint
(mások szemével)
A beszélgetés vezetője: Tombor Sándor elnök, MAÚT

2. témakör: EU tézisek, stratégiák → közlekedésfejlesztési feladatok
A beszélgetés vezetője: dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető, KKK

3. témakör: A közlekedési alágazatok fejlesztési kérdései
A beszélgetés vezetője: Dr. Vörös
Attila tudományos igazgató, KTI

4. témakör: Szakmai kihívások, eredmények
A beszélgetés vezetője: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető, NFM

5. témakör: Közlekedésbiztonság

A beszélge-

tés vezetője: dr. Lányi Péter szakértő

Előadások végeztével számos szabadidős programot szerveztünk a résztvevőknek, melyek
már oldott hangulatban segítették a személyes kapcsolatok elmélyítését.
A képzést a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara együttműködve a Magyar Mérnöki
Kamara Közlekedési Tagozatával szervezte. A résztvevők részére a
"266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti továbbképzés kötelező közlekedési szakterületi
szakmai részének teljesítéséről" szóló igazolás lett kiadva, melyet az új továbbképzési
rendszer elfogad 2014 évre kötelező (közlekedési) szakmai továbbképzésnek.
A harmadik napon előadás keretében a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és
Kollégium médiaszakos tanulói mutatták be
a maguk által készített kép és film montázst.
Ezzel szemléltetve azt a képet, mely bennük

alakult ki az akadálymentesített közlekedés
jelenlegi helyzetéről. A felvonultatott gondolatok, fiatalos gondolkodásmód számos
szakmagyakorlóban mély érzelmeket ébresztett. Munkájukért köszönet illeti meg
Őket.
A témák összességében jól összefogták,
párhuzamba állították az elmúlt 10 éves
időszak közlekedési fejlesztésének céljait,
eredményeit. Az elismert, hiteles előadók
színvonalas anyagaiból kiadvány is készült,
melyet minden résztvevő könyv formájában
megkapott. Ezen felül minden prezentációs
anyag is elérhető, letölthető lesz, melynek
linkjét minden tagozati tag illetve résztvevő
megkapja.

