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köszöntő

Nclrr2L'ti Kiizleke(lési Hilli)siillot 2012 irttgl.tszttt-

srirril L)1'óri G1'Lrll szerléIyéberr irj clniik ve:eti.
Úrnlrrtlttlkérlr l: NK]l (ij elni;ke cg\' inteÍjLillxn Lig'

tilgalma:otr:,,s:ctilltclll akkor res:i jtil cgy álLanri

Irir'rrtllr'e:eriije, hll iilónként - lcgrrlriL.l.is fejl.en -
kilóp l hil'ataIl.Lil, és rrreglrrt!ll:il rli (]gyÍéLként rekint.'rri''.
ÁlliDli intó:nrón}'t \'c:crrri s:.llgállt, lrrllel1' lehetirsógct l'izto'
sit a szllknlir legjclL.b s:rrkcnlbcrci szánráta, hogy biuonyítsrík

riitetlrrctlség(]kct, s:akrliri llo::riótrósiikct. A LcgjoL.Ll hivllttl-

Llk r'ersen1'érrek 91'ó:tese a: les:, lhoI a; iigytól val(lllan Ligy-

tóikórlt Ór:i nragÍr, és lrlrll] lr: r'i!)'eirrek ir]té;éséI'en nrirrdazilrT

scgitséger ncgklpjl, rrrlli al.rpjárl trrlv étzi' ]rrlg}'ll: állil)ri iIr.

té:mén}' érlc \'irn' Ér tüI]k, rillarrrllolgárokérr'

Dc nlit kell tll(lni lr kij:LckcJósi hattisigrtill A: ón olr'lr.

strrlnlllltl l k(j.lekeJési lrattisríg rrzért r'err ir l'iligorl, hogi'
r't'rl.l legyen l k(jzlcke.lés tctl1lctén, Mlgylrorszígon' HLlgr'

szabvárl)'os és s:ltrlil}'tls tlt.lk óPi]ljenek, a jiir'nrűvek lrrLls:i]-

ki [.i;tonság.r eLiiirliss:crű leg1'crl, l ki;zleke.1ési váileLltrlk
pilrci ter'ékcn1'scgc s:al'Í\o:r'rt kerctck ki;:i;rt nlÍlkö.ljajn, hogy
n)egt|iÍrLlIjoll l'i:tonságosan rezetrli, lki jtlgtlsítr,árryt akar.
Holy kt;:lekeJési hlrt(tsiílkóI]r clLcrrijri::c ll kajz]ekeclés terüle-
tóD i piaci vcrsclry tis:tasligiit, ir s:rrbílyok betartrisít, lrogy biz-

l()sitsil lt: óll]ctai nlol'ilitli" nlellett rr kózlekeLlésbiztonsíg és n

kórrl)'e:ctr'édclcrn s:ctrrPor-rtten.ls;cre nararlóktalarr érvénye-

siilését, és lrog)' kclrrstttrktí' rrrr-ldon rnÜtkcidjön. Mirrdenrellett
ki;:i;s cólur'rk, hog1 egy ellletó és érthetó közlekedési renr]szer.t

épírsti r]k Mirg}'irrrlrszágtlr].

Mórnijkkónt éD mirgllll is épitelliszcletek, tcnl.ri azé.t, hogy a közlekedés eBészére
\1)l1atko;(ilag eIrrronrllrassrrk, hogy jobbak' lerr,.lezettebbek, szirkszerűbbek és csszc.
rúbbck ]ettt]nk' l lrlg1' Mirr':ylrors:ligtlrr a közlekedési ágazatban rendet tectünk, mcg-
sztilltctr(]k a kitls:t. es itj rttlt rrrtrtattunk. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium íészéÍól
n-regÍilgrrlrnau ísra ker'ült' l-rogy a közlekedési hatóság esetében is sztrkségcs cgy Jirra-
rrrikrrsabb mttkötlés íeltételeinek biztosítása' a hatósági feladatok g\'clrsaL'l. és hatéko-
rlyabll ellátrisa' a íejlesztési tárcát érintó uni(ls projektek hatrisligi errgeclélyczésének

l tcLgyorsítása, a kormányhir'atalok közlekedési feliigyelósógci\'cI r'aLi szlknrai kap-
csolattartás zökkenőmentes lriztosírása. A Ne[lzeti Ki;zLeLcJcsi Hrrt(lság lz rilLanri kiiz-
lekerlésfeltrgyeleti rerrclszet crtszágos intézmél1)'ckólrt, érilekelt lr kornllirl1'hir'lrtlrlrlk és

a közleket{ési íelügyelóségek esetében is eg}' kollstruktír., szaktrrlti illilpok()n n} Llgv(,l

kooperati\' egytittmtlködésben. A ktltmrírlyhil'ar;rlLlk kt;zlekec]esi leltigycliiségcivel
e8yütt.észese a közlekeclés tcjLaldósót l)et'i)l)'lisoL(') kai'Ickcllósl]iztonsligi, k()r'rr1c:er.
védelnri és versenykéPességi fela.lattlk lDcgoLdiísiíDilk. Enrlck ór.lekéllerr [lj strilrégia
megíogalnazásiír'r r'irrl s:iikség. irnrely ir Dcn]zcti érJekek nlcnrén' il jogs:crilscg es l
szaks?eÍűsóg rrllrpjitiIr, a kl;zlckc.]ési IigNzat és rr kiirlckede5i szrllviíltatiisok korszerú,
eteclnrórTyes mÍlkijc]éséDck ós Íijl(iJésél]ek elósegitósót lri2t()sitjll'
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