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AZ AKCIÓTERV ÁTTEKINTÉSE
•

•

•

Koordináció: Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége
együttműködve a Logisztikai Egyezető Fórummal (IFKA teljes
tagság) (konferenciák, találkozók, tanácsadás)
Találkozók célja: Találkozók szervezése évente legalább kétszer a
minisztériumok felelőseinek, a vasúti szövetségek és a beruházó
cégek képviselőinek bevonásával. Az aktuális politikai irányok és
gazdasági körülmények bemutatása, multimodalitásban jártas cégek
tapasztalatainak átvétele, szolgáltatók új terminál-kapcsolatainak
bemutatása, kapcsolatépítés.
Tanácsadás célja: Klaszterek és hálózatok szakértői biztosítanak
konzultációs lehetőséget az érdeklődő vállalatoknak a multimodális
lehetőségek feltárására. Szakértői adatbázis felállítása és a a
partnerek közötti közvetlen kommunikáció koordinációja. Évente
szakértői konferencia szervezése a multimodális trendek,
eredmények és korlátok megvitatására.
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AZ AKCIÓTERV HÁTTERE
Eszközök: Szabad hozzáférés biztosítása a tagok számára a
kifejlesztett Segédeszközhöz, amelyhez egy oktató video
kapcsolódik, és ingyenes konzultáció az érdeklődő vállalatok
számára a Szövetségben.
• Finanszírozás: A legfontosabb finanszírozási lehetőség az aktuális
GINOP programok és pályázati felhívásaik..
• Kommunikáció: Hírek és eredmények a Szövetség hírlevleiben és
honlapján. Évente egyszer kerekasztal vagy szekció szervezése a
Nemzetközi Szállítás-Logisztikai Konferencián.
• Nyomonkövetés: A Szövetség által évente összeállított, a
logisztika helyzetéről szóló jelentésben elemzés megjelenítése az
aktuális multimodális átállásokról és a rendelkezésre álló CO2
kibocsátási adatokról, megtakarításokról.
•

TAKING COOPERATION FORWARD

3

AKCIÓTERV PÉLDA 1.
Az akció/stratégia címe: Multimodális átállás a valóságban
• Felelős szervezet: MLSZKSZ
• Az akció fő célja: Egy folyamatosan működő centrum
kialakítása
• Egyéb célok: A Segédeszköz használata – konzultációs napok
• Felkészülés és alkalmazás éve: 2019
• Áttekintés: félévente
• A ChemMultimodal által eredményezett változások:
Kiszélesedett tudásbázis a multimodális átállás
lehetőségeiről, új irányok felállítása
• Erőforrás: Saját stáb
•
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AKCIÓTERV PÉLDA 2.
Az akció/stratégia címe : Lobbizás további változásokért a
multimodális átállás érdekében
• Felelős szervezet : Logisztikai Egyeztető Fórum(IFKA tagság)
• Az akció fő célja : Konzultációk a Minisztériumokkal
• Egyéb célok : A multimodális szállítás aktuális
szabályozásainak és működési körülményeinek
felülvizsgálata
• Felkészülés és alkalmazás éve : 2019
• Áttekintés : évente
• A ChemMultimodal által eredményezett változások :
Javított támogatási stratégia, a Segédeszköz hivatalos
elterjesztése
• Erőforrás: saját stáb
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AKCIÓTERV PÉLDA 3. (STRATÉGIA
BEFOLYÁSOLÁS)
•
•
•

Az akció/stratégia címe : Országos Vasúti Koncepció
Felelős szervezet : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Az akció fő célja :
•
•
•

•
•

•

Egyéb célok :
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Forgalmon alapuló tervezés
Multimodalités fejlesztése
Biztonság növelése
A vasúti átterelés növelése
Nemzetközi működőképesség (TEN-T, TSI)
Nagy forgalmú elővárosok fejlesztése
Regionális/célzott fejlesztések
Szűk keresztmetszetek felszámolása
Fenntartható beruházások
Tervezett karbantartás
A regionális vonalak egyszerűsített kezelése
Szabályozás, finanszírozás

A ChemMultimodal által eredményezett változások : Javított támogatási stratégia, a
Segédeszköz hivatalos elterjesztése
Erőforrás: Saját stáb
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AKCIÓTERV PÉLDA 4. (STRATÉGIA
BEFOLYÁSOLÁS)
•
•
•
•

•

•

•

Az akció/stratégia címe : Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztési Stratégia
Felelős szervezet : Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ
Az akció fő célja : Magyarország jövőbeli stratégiájának meghatározása a szállítási
koncepció alapján
Egyéb célok : Hatékonyan működő gazdasági eljárások a versenyképességnek a lehetséges
legszélesebb növelése érdekében. A fenntartható növekedés feltételeinek biztosítása; az
esetlegesen a gazdasági, környezeti, nemzeti vagy európai célkitűzésekkel szemben
fellépő konfliktusok kezelése, a társadalmi kihívásoknak megfelelően Magyarország
szállítmányozási központi szerepének hangsúlyozása.
Áttekintés : A stratégia időhorizontja 2014 – 2020, a középtávú kiterjesztése 2030-ig a
távlati előretekintés 2050-ig szól, a 2020-ig tartó bevezetési tervekkel. A ChemMultimodal
eredményeinek beépítésére és aktualizálásra 2020-ban van lehetőség, a középtávú terv és
a hosszú távú kitekintés egyidejű módosításával.
A ChemMultimodal által eredményezett változások :
1) Köreműködés a meghatározott akciók kivitelezésében, különösen a megfelelő
terminálok növelésében
2) A projekt eredményeinek beépítése a vegyipari és a kombinált szállítási fejezetekbe
Erőforrás : Saját stáb
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CONTACT

Peter Kiss
IFKA Public Benefit Non-profit Ltd. For the
Development of the Industry
www.interreg-central.eu/chemmultimodal
kiss@ifka.hu

+36 70 381 2670
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