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A közúti a legrégebbi közlekedési mód, és a legtöbb országban továbbra is 
a közlekedés több mint 80%-át teszi ki. Egyre szigorúbb követelményekkel kell 
szembenéznie a közlekedési igények, az új trendek, a társadalmi nyomás és a 
költségvetési hatékonyság szempontjából.

Szakértők, kutatók és gyakorlati szakemberek szerte a világon ezeken a kérdéseken 
dolgoznak, hogy megfogalmazzák és végrehajtsák a legmegfelelőbb intézkedéseket.

A nemzetközi együttműködés hathatós eszköz ebben a folyamatban. 

Ahelyett, hogy újból feltalálnák, a bevált gyakorlatokat személyes egyeztetés 
és együttműködés révén osztják meg egymással, időt és pénzt takarítva meg,
Az ötleteket meg is vitathatják, ami megkönnyíti új koncepciók megjelenését,
Az ilyen együttműködés lehetővé teszi a résztvevők számára a hazai 
gyakorlatok előmozdítását. 

A PIARC, az Útügyi Világszövetség 1909-ben alakult, hogy megkönnyítse az 
ilyen típusú együttműködést az úttal kapcsolatos összes kérdésben. Nemzetközi 
szövetségünk politikamentes és non-profit szervezet. Összeköttetést teremt a világ 
minden tájáról származó közúti szakértők között, együttműködési munkamódszereket 
biztosít számukra, valamint közzéteszi ajánlásaikat és jelentéseiket. Mindez az integrált 
és fenntartható közlekedés keretében valósul meg. 

Termékeink és szolgáltatásaink széles körben hozzáférhetők, és a több mint 
120 ország kormányát magában foglaló tagságunk által kifejezett elvárásokra és 
követelményekre összpontosítanak.



Az 1908 óta négyévente megrendezett Útügyi Világkongresszus  
- Abu-Dzabi (Egyesült Arab Emírségek) 2019;  
- Prága (Cseh Köztársaság) 2023 

A Nemzetközi Téli Útügyi Kongresszus  
- Gdansk (Lengyelország) 2018;  
- Calgary (Kanada) 2022 

1200 nemzetközi szakértő

Több mint 20 műszaki bizottság és munkacsoport ülése

Végrehajtó Bizottság és Tanács gyűlései 

Nemzeti szintű ülések (Nemzeti Bizottságok)

CÉLJAINK

ÉLVONALBELI NEMZETKÖZI FÓRUM BIZTOSÍTÁSA AZ ÚTÜGYI ÉS KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI 
KÉRDÉSEK ELEMZÉSÉRE ÉS  MEGVITATÁSÁRA

BEVÁLT GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA ÉS A GLOBÁLIS INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ 
HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA

Jelentések közzététele (ingyenesen elérhető) - havonta egy

Háromnyelvű Routes/Roads magazin  -negyedévente

Konferenciák - Alagutak, Útburkolat-jellemzők

Rövid összefoglalók (Speciális Projektek)



 Munka-témakörökbe foglalt követelmények

 Nemzetközi szemináriumok - hathetente egy

 Regionális munkacsoportok

 Pénzügyi támogatási mechanizmusok

CSELEKVÉS A FEJLŐDŐ ÉS ÁTMENETI ORSZÁGOK ÉRDEKÉBEN

HATÉKONY ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE ÉS TÁMOGATÁSA AZ UTAKKAL  ÉS A KÖZÚTI 
KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL ELŐSEGÍTÉSÉRE

A legfontosabb:  többnyelvű online Útügyi Szótár

HDM-4: útkarbantartási politika- és befektetés-elemző szoftver
   
DG-QRAM: eszköz a veszélyes áruk alagutakban történő szállításának 
kezelésére

Tematikus online kézikönyvek: közúti biztonság, alagút-üzemeltetés, 
útvagyon-gazdálkodás, hálózatüzemeltetés / intelligens közlekedés



HOGYAN MŰKÖDÜNK?

Több mint 1200 szakértőt fognak össze a 
világ minden tájáról, így a PIARC a világ 
legnagyobb útügyi szakértő-hálózata. 
Munkájukat évente két ülésen és az alacsony 
vagy közepes jövedelmű országokban rendezett 
szemináriumon egyeztetik, végül pedig 
kiemelten fontos műszaki témájú jelentéseket 
tesznek közzé.

Termékeink nagy része angolul, franciául és 
spanyolul - a PIARC három munkanyelvén - és 
esetenként más nyelveken érhető el.

Műszaki 
Bizottságok

Nemzeti 
Bizottságok

Nemzetközi 
Stratégiák és 
Partnerségek

Különleges 
Projektek

Munkacsoportok

A PIARC számos aktív partnerséget folytat annak érdekében, hogy az utak a közlekedési rendszer kulcsfontosságú 
elemeivé váljanak, hogy biztosítsa termékei széles körű forgalmazását, hozzájáruljon a bevált gyakorlatok 
megosztásához, nagyobb hozzáférést biztosítson a közúti közösségekhez, összehangolja a cselekvési terveket és 
kidolgozza a közös projekteket. 

PIARC Nemzeti Bizottságok: nemzeti útügyi szövetségek, amelyeket nemzeti szinten hoztak létre több mint 40 
országban.

Regionális útügyi szövetségek: a CEDR Európában, az AGEPAR francia nyelvű Afrikában, a REAAA Ázsiában és a 
DIRCAIBEA Latin-Amerikában.

Fejlesztési szervezetek, köztük a Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, a Latin-Amerikai Fejlesztési Bank stb.

Nemzetközi műszaki szervezetek: TRB (Egyesült Államok), Nemzetközi Alagút- és Föld Alatti Terek Szövetség (ITA-
AITES), FISITA stb.

PARTNERSÉGEK

Nemzetközi 
Szemináriumok

A műszaki bizottságok és a munkacsoportok 
a PIARC legszembetűnőbb elemei



A PIARC CSAPAT

MIÉRT CSATLAKOZZON A PIARC-HOZ?

A tagság több kategóriáját kínáljuk: nemzeti kormányok; regionális hatóságok; 
társaságok vagy egyetemek; egyéni tagok.

PIARC 
FőtitkárságElnök 

A 
Tanács által 

megválasztott   

 
4 éves időtartamra

Tanács 

A 
Világszövetség 
irányításáért 

felelős 

A testület a 
tagállamok 

delegációiból áll, 
amelyeket az Első 

Delegátusok vezetik

Végrehajtó 
Bizottság

A  
Szövetséget 

irányítja

Több bizottság 
támogatásával

Az összes 
tevékenységet 

koordinálja

 
Párizs / Franciaország 

székhellyel

Egyes tagállamok által 
delegált vezetőkkel és 

szakértőkkel

Alkalmazottak

Rendezvényeinken

Nemzetközi szintű útügyi együttműködésben

A Műszaki Bizottságokban és 
Munkacsoportokban

Az utakkal kapcsolatos kérdések azonosításában

A Routes/Roads magazinhoz

A beszámolók / jelentések online könyvtárához

Az online útügyi szótárunkhoz

Szoftvertermékeinkhez

 VEGYEN RÉSZT FÉRJEN HOZZÁ



www.piarc.org

Töltse le kiadványainkat

Kövessen minket a közösségi médiában

Iratkozzon fel hírlevelünkre


