
BUDAPEST 2015 június

26

Az első uniós ciklusunk végén kiderült, 
hogy nem minden támogatott projekt való-
sulhatott meg. Ezek a megmaradt, fel nem 
használt pénzek az úgynevezett „vissza-
hulló források”, amelyek ott hasznosul-
hatnak, ahol élni tudnak vele: ezt látjuk a 
mostani budapesti közlekedésfejlesztési 
beruházásoknál. 

Azonban erre is fel kell készülni: a le-
hetőséget meg kell ragadni, előre kell ter-
vezni, még akkor is, ha úgy tűnik, nincs 
rá pénz és egy ideig a fiókban kell tartani 
a terveket. Budapest fölkészült; ez egyéb-
ként azt is jelzi, hogy Budapestet sohasem 
lehet kihagyni az uniós források felhasz-
nálásából. A mostani nagy közlekedésfej-
lesztési program már olyan strukturális 
beruházás is, amely a város lakossága 
mellett a 2017-es vizes világbajnokság 
közlekedési igényeit is szolgálja. A „visz-
szahulló források” a 2007–2013-as ciklus 
ez évi fizikai és pénzügyi zárásakor ko-
moly mozgásteret jelenthetnek azoknak 
a településeknek, amelyeknek megfele-
lő anyagi kondíciói vannak, és ahol jól 
előkészített tervek állnak rendelkezésre. 

Vagyis, ahogy az élet minden terü-
letén is látjuk: először el kell gondolni, 
meg kell tervezni a lépéseinket, a „visz-
szahulló forrásokhoz” hasznosításához 
is jó elgondolások, mindenekelőtt meg-
lévő, kidolgozott tervek szükségesek. A 
mérnöki munka sajátos része a tervezés 
fázisa: egy-egy nagyszerű műszaki léte-
sítmény elgondolása, majd aprólékos és 
okos megtervezése, amely után jöhet a 
gondos és szakszerű kivitelezés, a gon-
dolat valóra váltása. 

Az előző ciklus közepén azt javasoltam, 
hogy a források felhasználását a mérnöki 
tevékenység oldaláról fel kell gyorsítani. 
Azzal érveltem, hogy kevés az engedély-
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lyel és kivitelezhető tervvel rendelkező 
beruházás, ez pedig késlelteti az elnyert 
pénzek felhasználását, illetve az uniós 
pénzek lehívását. Azt javasoltam – más 
uniós tagországok gyakorlata alapján −, 
hogy készüljön minél több kiviteli terv, 
hogy pályázati kiírás esetén legyen mivel 
indulni, továbbá, hogy sikeres pályázat 
esetén késlekedés nélkül meg lehessen 
kezdeni a beruházást. Kamarai számítá-
sok szerint a kiviteli tervek előzetes elké-
szítése anyagilag is megtérülne, hiszen a 

nyertes pályázó a meglevő tervet önerő-
ként tudná felmutatni, a kiíró szervezet 
pedig a meghirdetendő keret tervezésében 
tudna segítséget nyújtani. Azt is többször 
jeleztem, hogy a magyar mérnöki kapa-
citás a nemzetgazdaság rendelkezésére 
áll nemzetközileg becsült múltjával, és 
mai, érett tapasztalataival. Azt szeret-
nénk, hogy a magyar mérnökök racio-
nális gondolkodása, alkotóképessége az 
egész társadalom számára hasznosuljon. 
Ma sem látom másképp!

A mostani nagy és összetett főváro-
si közlekedésfejlesztési munka az okos 
igényfelmérés eredménye, ehhez járul 
hozzá a visszahulló uniós források jövő-
re orientált hasznosítása. Azért örömteli, 
mert Budapest több, eddig neuralgikus, a 
felszíni közlekedés szempontjából meg-
oldatlan pontján gyorsítja meg a közle-
kedést. ●
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