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Nyomon követéssel, elemzéssel, kutatással és az érdekelt felekkel foglalkozó osztály (MARS): 

A nyomon követéssel, elemzéssel, kutatással és az érdekelt felekkel foglalkozó (MARS) osztály 

figyelemmel kíséri a vasúti rendszert és annak különféle szervezeteit, valamint kapcsolatot tart az 

európai külső érdekelt felekkel, köztük a kutatóintézetekkel és a nemzetközi partnerekkel. Tényeken 

alapuló elemzéseket, tanulmányokat és jelentéseket ad közre az Ügynökségen belül és azon kívül is 

annak érdekében, hogy lehetővé tegye az érdekelt felek, az Ügynökség és az Európai Bizottság számára 

a tényeken alapuló döntéshozatalt. Az osztály biztosítja és használja a külső kommunikációt szolgáló 

valamennyi eszközt és csatornát. Ezen túlmenően a MARS osztály kezeli az Ügynökség konferencia- és 

képzési központját a vasúti ismeretek széles körű terjesztése érdekében. 
 

A MARS osztály konkrétan a következő területeken végzi tevékenységét: 
 

› A vasúti szervezetek figyelemmel kísérése: a nemzeti biztonsági hatóságok és a bejelentett 

szervezetek figyelemmel kísérése ellenőrzések és vizsgálatok révén, valamint a nemzeti vizsgáló 

testületek tevékenységének nyomon követése a szakértői értékelési folyamatban való részvétel 

segítségével;  

› Elemzés és gazdasági értékelés: elemzési támogatás az Ügynökség és az érdekelt felek számára 

annak érdekében, hogy objektív és hiteles bizonyítékokkal tudjanak szolgálni a döntéshozatalhoz. 
Ez különösen utólagos és előzetes hatásvizsgálatokat, a vasúti rendszer figyelemmel kísérését és 

az azzal kapcsolatos (kötelező) jelentéstételt, célzott tanulmányokat és adatelemzéseket foglal 

magában;  

› Kutatás: a vasúti kutatási tevékenységek koordinálása az egységes európai vasúti térség műszaki 

fejlődésének támogatása érdekében;  

› Az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok, az Akadémia és a kommunikáció 

(SAC):  együttműködés az érdekelt felekkel az EU-n belül és kívül, az uniós érdekelt felek (a 

nemzeti biztonsági hatóságok, a nemzeti vizsgáló testületek és a képviselő testületek) hivatalos 

hálózatainak működtetése, belső és külső kommunikáció, beleértve az intézményi kiadványokat, 

a sajtóval fenntartott kapcsolatokat, valamint az interneten és a közösségi médiában való 
jelenlétet. Az ERA Akadémia szervezi az Ügynökség rendezvényeit, képzéseit és konferenciáit, 

valamint továbbfejleszti az új Tudásközpontot, és előmozdítja a célzottabb vasúti oktatást 

Európában.  

 


