JEGYZŐKÖNYV

A 2014. február 6-án tartott Kibővített Országos Elnökségi Ülésről és Díjátadóról

Helyszín: 1074 Budapest, Rákóczi út 90; Best Western Hotel Hungaria****
Létszám:
Elnökségi tagok:
Jelen van:
Összesen:

65 fő
39 fő
60%

Gyurkovics Sándor úr:
Köszönti az egybegyűlteket, az elnökség tagjait. Kiemelten köszönti azokat, akik a mai eseményen
kitüntetést vehetnek át. Ez az ülés megint egy rendhagyó jelenség, hiszen úgy alakult, hogy Dr.
Fónagy János elnök úr és mind a négy társelnök akadályozása miatt nem lehetnek jelen, ezért
Gyurkovics Sándor úr vezeti a mai „ünnepi” elnökséget, mint a Közlekedéstudományi Egyesület
(továbbiakban Egyesület) tiszteletbeli elnöke, egykori elnöke.
Ismerteti a mai programot. Alapvetően a mai ülés a kitüntetések átadására összpontosul melyet egy
elnöki bevezető előz meg. Kiemeli, ha Dr. Fónagy János úr, mint ténylegesen gyakorló egyesületi
elnök itt lenne, másfajta bevezetőt tartana. Azonban Gyurkovics Sándor úr 7 évvel ezelőtti nyugdíjba
vonulása miatt kicsit „kívülről látva” prezentálja majd az elnöki bevezetőt. Kiemeli, hogy nagyon örül
az apparátus által elkészített bevezetőnek. Utána következik Dr. Tóth János főtitkár úr konkrét
beszámolója a 2013-as évről, és egy rövid előterjesztő a 2014-es év tekintetében.
Egy napirendi pontja lesz a mostani elnökségi ülésnek: új január 29-óta hatályos szervezeti és
működési szabályzat (továbbiakban: szmsz) 3-as számú melléklet megvitatása. Az új szmsz-t a mai
ülés megváltoztathatja vagy el is fogadhatja. Nincs szavazócédula kiosztva, de az elnökség majd
szavazni fog az szmsz 3-as számú mellékletéről, ami majd a második szavazás lesz. Az egybegyűltek
kétszer szavaznak majd: először a napirendről, majd az szmsz-ről. A kitüntetések kiosztása az szmszszavazás előtt fog megtörténni, mely után pici szünet következik, hogy akik nem szeretnének az
elnökségi ülésen maradni, távozhassanak.
Szavazás: az ülés a napirendi pontokat egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
A szavazást egy perces néma felállás követ az elmúlt év hallottairól való megemlékezés okán.

Gyurkovics Sándor úr elnöki beszámolója:
A 2013-as évet a növekvő aktivitás jellemzi, melyet tényleges számadatok támasztanak alá. Sok
minden pozitív irányban javult, változott a korábbi évekhez képest. Néhai elnökként reméli, hogy az
Egyesület egyre jobban fog hatékonyan működni, ahogy ezt most is teszi. Fontos, hogy a magyar

közlekedésnek ténylegesen legyen egy ilyen erős bázisa, mint az Egyesület. A fellendülést az
Egyesület sok mindennek, sok mindenkinek köszönheti. Kiemeli a mai kitüntetetteket, akiknek ehhez
nagy szeretettel gratulál.
Megemlíti, hogy megszületett az új alapszabály. Az szmsz 3-as számú mellékletéről, ahogy korábban
említette, ma dönt az ülés. Továbbá nagy örömmel olvassa, hogy a működés finanszírozása évek óta
javuló pályán halad. A nagykonferenciák színvonala továbbiakban is kiemelkedő, azokon való
részvételi arány és látogatottság növekedést mutat. Megemlíti, hogy a tavalyi négy helyett idén
húsznál is több konferencia megtartása van tervbe véve.
Ezeken felül a KTE külső megítélése is javulást mutat, mely egy nagyon jó hír. Rátérve a honlapra,
kiemeli, hogy a honlapot egyre aktívabbá teszi az Egyesület. Egyre gazdagabb a honlap és egyre
többet mutat. További fejlesztések 2014-ben várhatóak.
Az Egyesület kapcsolatai javultak és növekedtek. Hangsúlyozza a BKK Zrt-vel valamint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodást. Egyrészről BKK Zrt vezérigazgatója Vitézy Dávid úr
úgy nyilatkozott, hogy a városi közlekedési lap újra indul. Másrészről a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal kötött megállapodás alapján pedig anyagi támogatást is kap az Egyesület. Kiemeli
ennek jelentőségét, hiszen míg korábban alig megtűrt volt a Minisztérium szemében az egyesület,
most anyagi hozzájárulásban részesül tőlük.
Nagy dicsőségnek nevezi továbbá az elmúlt évben, hogy az Egyesület részt vett a 11. ETC
konferencián Prágában. Itt a KTE képviselője és tagtársa, Markovics Somogyi Rita, megkapta a
Friedrich Liszt díj első helyezését kiváló szakdolgozatáért.
Utolsó közlendőként örömmel tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Egyesület új helyszínen folytatja
munkáját a Teréz körúton, abban az épületben (Teréz körút 38.), ahol a közlekedésnek egy jelentős
bázisa székel.
Gyurkovics Sándor úr megköszöni a figyelmet és átadja a szót Dr. Tóth János főtitkár úrnak, aki az
Egyesület elmúlt egy évéről tart rövid átfogó beszámolót.

Dr. Tóth János:
Köszönti az egybegyűlteket. Ahogy elnök úr is tette, elsőként megemlíti az Egyesület költözését a
Kossuth térről a Teréz körútra. Másik fontos hír továbbá, hogy az Egyesület gazdálkodása egy
tartható pályán elindult, pozitív irányt vett.
Említi, ahogy ismeretes, az Egyesületnek van egy adminisztratív működése, mely a 2013-as évben is
megvalósult elnökségi ülés és küldött közgyűlés formájában. 2013 januárjában elnökségi ülés volt ezt
egy intézőbizottsági ülés követte áprilisban. Májusban országos elnökségi ülés volt melyet a küldött
közgyűléssel együtt bonyolítottak le. Év végén novemberben intézőbizottsági ülést, majd
decemberben egy elnökségi ülést tartottak.

Továbbmenve beszámol az Egyesület szakmai eseményeiről, rendezvényeiről. 2013-ban összesen 39
rendezvény lett megtartva a tervezett 25 helyett. 2012-ben az események tekintetében egy
visszafogott tervvel készültek a következő évre, azonban a 2013-as év során egyre kedvezőbb lett az
Egyesülettel kapcsolatos külső hozzáállás. Így valósulhatott meg több rendezvény. Több napos
nagykonferenciák tekintetében végül 6 darab valósult meg a tervezett 5 helyett.
Az Egyesület honlapja is pozitív irányban fejlődött. Elérhető most már egy rendezvénynaptár. Ezen a
felületen keresztül mindenki láthatja a KTE által szervezett szakmai programokat. A
rendezvénynaptárban a területi szervezetek és tagozatok is meghirdethetik eseményeiket. A KTE
honlapja a közlekedési szakma egyéb szervezetei által megszervezett programjait, előadások anyagait
is közli.
A szakmai programok megszervezése mellett az Egyesület fontos alappillére az egyesületi tagság,
mind egyéni mind jogi értelemben. Minél több tagot számlál az Egyesület, annál jobb anyagi
helyzetbe kerül. 2013-ban a jogi tagvállalatok számában minimális csökkenés tapasztalható 2012-es
évhez képest, ugyanakkor az általuk befizetett tagdíj nőtt. Ennek oka a tagvállalatokkal történő
intenzív kommunikáció. 2012-es évhez képest 2013-ban 5 fővel bővült az egyesület, így összesen
3582 tagja volt az Egyesületnek.
Említésre került továbbá az Egyesület különböző megbízási munkái, pályázatokon való részvételei,
mely szoros kapcsolatban áll a finanszírozási problémák kezelésével. Korábbi évekhez képest
visszaesés tapasztalható a megbízásos munkák vonatkozásában. Oka ennek, hogy az innovációs
járulék más módon kerül kiosztásra, ezért a cégek már nem közvetlenül keresik meg az Egyesületet.
Említésre került továbbá egy olyan K+F munka a közlekedésbiztonsággal kapcsolatosan, mely
színvonalában is kiemelkedő, és szakmailag is igen jól hasznosítható. Pályázatok tekintetében pedig
az Egyesület folyamatosan keresi a lehetőségeket.
Gazdálkodás vonatkozásában a 2013-as évvel kapcsolatosan még nincs pontos adat, azonban az már
bizonyosnak látszik, hogy pozitív szaldóval zárul ez az év. Ennek egyik oka, hogy a már korábban
említett Minisztérium is felfigyelt az Egyesület munkájára.
A 2013-ban elindult rendezvényszervezési kedv 2014-ben is jelen van. Idén is, a szakma több
területét átölelve, igyekszik az Egyesület konferenciákat megszervezi. Kiemeli, hogy február 7-én
tartandó rendezvény egy nemzetközi esemény lesz orosz és ukrán résztvevőkkel.
Hangsúlyozza, hogy a jogi tagvállalatokkal az együttműködés folytatódik. Az Egyesület megkeresi a
tagvállalatokat, és mindkét fél számára még előnyösebb irányba próbálja mozgatni a már meglévő
kapcsolatot.
Összegzi, hogy az Egyesület 2014-re jó előjelekkel vág neki. Reméli, hogy az eltervezett programok
sikeresek lesznek végül megköszöni a figyelmet.
Gyurkovics Sándor úr jelzi, hogy egy hozzászólás érkezett írásban. Vörös József úr, a Fuvaroztatók és
szállítmányozók tagozat elnöke kér szót. Ő megragadja az alkalmat, hogy felhívja a figyelmet az idén
18. alkalommal megrendezésre kerülő „A magyar közlekedés helyzete az EU-ban” című
konferenciára. Jelzi, hogy aki részt szeretne venni a szervezésben, azt szívesen látják. Továbbá
megköszöni a már eddigi szervezői munkát.

Gyurkovics Sándor úr átveszi a szót. Ő is ajánlja a kápolnásnyéki rendezvényt, majd miután nem kér
senki szót a teremben, jelzi, hogy az ülés a kitüntetések átadásával folytatóik.

Elnök úr ismerteti a díjak fajtáit. Majd Magda Attila úr elkezdi felolvasni a díjazottak névsorát, elnök
úr pedig átadja a díjakat.
A KTE elnöksége kimagasló tudományos munkájáért Jáky József díjat adományozott a
következőknek:







Érsek László
Fejéregyházi Sándor
Langó István
Szabó Menyhért
Tóth László
Tóthné Temesi Kinga

Az Egyesületben végzett magas szintű szervező tevékenység elismeréseként az elnökség Széchenyi
István emlékplakett kitüntetésben részesítette a következőket:















Balogh András
Boross László
Dr. Czizmadia Éva
Csorna László
Dénes Béla
Jangel Mátyás
Nyúl László
Peng Emil
Ser László
Stubán Ernő
Szíjártó Klarissza
Szilágyi Miklós
Wettstein Anikó
Zilah-Sebess Géza

Az Egyesület elnöksége a több évtizedes tudományos és szervező munka elismeréseként Kerkápoly
Endre díjat adományozott a következőknek:







Bánkúti Gyula
Előhegyi István
Friedrich József
Dr. Koren Csaba
Prof. Dr. Nemes György
Polányi Péter

Az Egyesület elnöksége a közlekedéstudományt segítő tevékenységéért KTE-ért emlékplakett
kitüntetésben részesítette a következőket:




FEHÉRVILL-ÁM Kft.
GYSEV Zrt.
Heves Megyei RFK Eger

A Közlekedéstudományi Egyesület a Senior Bizottság javaslata alapján, idős egyesületi tagok kiváló
munkájáért Gárdai Gábor emléklapot adományozott a következőknek:





Fehér János
Kertész László
Dr. Mayer József
Sas Gábor

Az Egyesület elnöksége kiemelkedő társadalmi tudományos és szervező tevékenységéért Ifjúsági
díjban részesítette a következőket:









Bencze-Kovács Virág
Bosnyákovics Gabriella
Cselle Ferenc
Fontányi Eszter
Kalmár-Ruskovics Tamás
Piri Nóra
Rutay Péter
Szűcs István

Az Egyesület elnöksége kiemelkedő szakmai tudományos tevékenységéért Örökös tagságot
adományozott a következőknek:
















Bánóczy István
Dr. Békési István
Előhegyi István
Endrédi János
Fuglevich Rezső
Gritsch Mátyás
Jobbágy Endre
Kiss Éva
Kvasz Pál
Lovász Ferenc
Lukács Ernő
Dr. Posfalvi Ödön
Dr. Prezenszki Józsefné
Sparing László
Szabó Lajos





Dr. Szalai Kálmán
Dr. Tassi Géza
Dr. Udvari László

Az elnökség az Egyesület Közlekedéstudományi Szemle folyóiratában megjelent színvonalas
tudományos szakcikkéért Irodalmi díj-ban részesítette a következőket:






Dr. Ercsey Zoltán
Kisteleki Mihály
Vincze Tamás
Scharle Péter
Dr. Schváb Zoltán

Diplomaterv pályázatra összesen 28 db pályamű érkezett, amelyből 12 fő kapott díjazást:
I. helyezett kiadását a bizottság nem javasolja.
II. helyezettek:







Mattusich Márton
Kaszová Csilla
Pataki Tímea
Lukács András
Mester Márton
Horváth Bálint

III. helyezettek:







Páli Szabolcs
Tóth Richárd
Varga Zoltán
Kovács András
Vinkó Ákos
Felföldi Péter

Gyurkovics Úr köszönti nagy szeretettel mindenki munkáját. Továbbá felkéri főtitkár urat az arany és
ezüst jelvények átadására.
Az Egyesület elnöksége kimagasló társadalmi munka elismeréseként arany jelvény kitüntetésben
részesítette a következőket:






Dávid Ilona
Dr. Heinczinger Mária
Dobrocsi Tamás
Szűcs Lajos
Tombor Sándor


























Negyeliczky János
Csikota László
Dr. Jolbejné Dr. Pintér Edit
Berta Tamás
Dr. Jankó Domonkos
Kiss Gyula
Paksi András
Udvardi Péter
Hári Ernő
Paulik Mihály
Szilágyi Károly
Drotár Judit
Vasvári Péter
Kovács Zoltán
Juhász József
Elekes Lajos
Tóth Miklós
Szalai György
Németh Tamás
Kecskés Zoltán
Pálné Jancsi Eszter
Fenyvesi László
Szabó Eszter
Fekete János

Az Egyesület elnöksége kimagasló társadalmi munka elismeréseként ezüst jelvény kitüntetésben
részesítette a következőket:

















Dr. Bokor Zoltán
Dr. Denke Zsolt
Andi Zoltán
Berente János
Tóth Mihály
Imrey Gábor
Tóth Péter
Pataki Zsolt
Himer Zsuzsanna
Senkó Attila
Dr. Major Róbert
Gulyás Anikó
Tigyi Szabolcs
Handl Gyula
Antal Tibor
Pápai Lajos





































Horváth Mihály László
Kucsara Tibor
Németh Pál
Pavelka Éva
Farkas János
Gaál Ferenc
Kallus Tihamér
Nagyné Dr. Bárdos Veronika
Papp Gábor
Szászné Bartkó Judit
Dr. Bálint Ákos
Hajnal János
Kovács Sándorné
Menyhárt Istvánné
Horváth Gábor
Győr Sándor
Szabó Tamás Bálint
Tamási Árpád
Tószegi ózsef Tamás
Botos Éva
Kisteleki József
Juhász István
Balázs Béla
Berecz Attila
Kasza Ernő
Németh Zsolt
Patak Norbert
Kocsis Péter
Ésik György Attila
Erdélyi Zsuzsanna
Dudás István
Ferenczi János
Bódis Zoltán
Mátyus Károly
Zugor István

Magda Attila a titkárság nevében gratulál a díjazottaknak. Az egybegyűltek néhány tagja elhagyja a
dísztermet. Az elnökség tagjait kéri maradásra elnök úr.

A következőkben a közgyűlés megvitatja a napirendi pontot.

Tóthné Temesi Kinga asszony:
Köszönti az elnökséget és megköszöni a kitüntetését. Összefoglalja a közgyűlés témáját. 2013 évi
rendes küldött közgyűlés fogadta el a most január 29-én véglegesen hatályossá vált alapszabályt,
amit egy hosszas egyeztetési folyamat előzött meg. Ennek elfogadása során a munkabizottság
folytatta munkáját az erre épülő további szabályzatok átvizsgálásával. Így került sor 2013. december
5-én megtartott elnökségi ülésen az szmsz megtárgyalására. Ebben főleg logikai, stilisztikai változások
történtek, tartalmi változtatás tehát nem volt. Egy pontja váltott ki vitát, ami arra világított rá, hogy
nem teljesen egzakt a megfogalmazás egyes juttatások, jutalékok témakörében. Ez volt a kiindulása
annak a határozatnak, amely elfogadásra is került. Lényege, hogy a következő elnökségi ülésre a
munkabizottság tárgyalja meg a gazdálkodási szabályzat ezen pontját és tegyen javaslatot a kérdéses
pontokra a következő elnökségi ülésen. Ezt terjesztették elő és kiküldésre is került. Elnökség előtt
kijelenti, hogy korábban semmiféle visszaélés nem történt. A bizottság célja nem az volt, hogy
megszüntessék az érdemszerű kifizetéseket, hanem az, hogy jogilag is elejét vegyék a visszaéléseknek
és etikátlan kifizetéseknek. Hangsúlyozza, hogy ilyenfajta visszaélések eddig sem fordultak elő.
Felsorolja a munkabizottsági tagokat. Kiemeli, hogy a bizottság tagjai továbbra is várják az aktív
érdeklődést a szabályzat átdolgozása iránt.

Heinczinger István úr szólal fel:
2011 májusában elhangzott egy olyan mondat, hogy a KTE kifizetései nem voltak teljesen jogszerűek.
Örömmel hallotta, hogy a bizottság az elmúlt időszak jogszerűségét érintő kijelentést megvizsgálta.
Örül, hogy nem történt semmilyen visszaélés továbbá, hogy a vitatott állítások tisztázásra kerültek.
Kiemeli a KTE korábbi és jelen életében sem volt bármilyen visszaélés.
Továbbá megjegyzi, hogy az szmsz-ben egy szóhasználati kérdésben nem teljesen értett egyet,
azonban ezt átgondolva nem kifogásolja. Tóthné Temesi Kinga asszony ezért változatlan
szövegezéssel javasolja ennek megszavazását.
Elnök úr hozzáfűzi, hogy a 65 elnökségi tagból 39 tag van jelen ezért határozatképes az elnökség. Az
elnökség egyhangúan elfogadta az írásban megküldött 3-as számú mellékletet. Ezzel ez a melléklet a
mai napi hatállyal módosítja a január 29-e óta érvényes és hatályos szmsz-t.

Magda Attila egyebek címszó alatt szót kér.
Elmondja, hogy félreértés miatt Szijártó Klarissza (aki segített a díjak átadásában) nem vette át az őt
megillető elismerést. Ezért elnézést kér és megkéri tiszteletbeli elnökurat, hogy adja át Szijártó
Klarisszának a díjat. Gyurkovics úr méltatja a díjazott a Közlekedéstudományi Egyesületben végzett
eddigi kiemelkedő munkáját.
Továbbá Magda Attila bemutatja a közgyűlés tagjainak Kulcsár Zsófiát, aki május végéig segíti az
Egyesület munkáját.

Zárszó:
Gyurkovics úr további eredményes, jó munkát kíván az egybegyűlteknek. Az ünnepi elnökségi ülést
12:27 perckor bezárja.

