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Étkezési és egyéb információk
2022. 04. 05.

2022. 04. 06.

2022. 04. 07.

Ebéd: 12:30–14:00
Mandala étterem
(„A” épület, recepcióval szemben)

Reggeli: 07:00–09:00
A szállással rendelkezők részére,
a szálláshelyükön.

Reggeli: 07:00-09:00
A szállással rendelkezők részére,
a szálláshelyükön.

Vacsora: 19:00–21:00
Mandala étterem
(„A” épület, recepcióval szemben)

Ebéd: 12:30–14:00
Mandala étterem
(„A” épület, recepcióval szemben)

Ebéd: 12:15–14:00
Mandala étterem
(„A” épület, recepcióval szemben)

Vacsora: 19:30–tól
Santal konferenciaterem

Korlátlan alkoholos italcsomag fogyasztás (sör, bor)
2022. április 05. vacsora 19:00–22:00
2022. április 06. vacsora 19:30–24:00

Egyéni fogyasztás
A rendezvény hivatalos programjain kívüli fogyasztások és a minibár fogyasztás egyénileg fizetendők.

WIFI
Hálózat neve: Caramell Premium Resort
Jelszó: Caramell01

TRANSZFER JÁRATOK
2022. április 05. kedd

Indulási hely
Hotel Caramell

Indulási idő
Érkezés
21:00
Greenfield Hotel
22:00
22:30

2022. április 06. szerda

Indulási hely
Greenfield
Hotel

Indulási idő
19:00

Érkezés
Hotel Caramell

Hotel Caramell

22:00
23:00
24:00

Greenfield Hotel
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Program
2022. április 05. (kedd)
11:00 –12:30

Érkezés, regisztráció

12:30 – 14:00

Ebéd

14:00 – 19:00

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai továbbképzése

14:00 – 14:10

Köszöntő – Tóth Tibor VMKMK közlekedési szakcsoport elnök

14:10 – 15:40

Rendszerszemléletű stratégiai tervezés – Dr. Horváth Balázs

15:40 – 16:25

A téli útüzemeltetés korszerű technológiái – Pásztor Zoltán

16:25 – 16:45

Kávészünet

16:45 – 18:15

Közlekedésbiztonsági vizsgálati/elemzési módszerek, gyakorlati példák – Hóz Erzsébet

18:15 – 19:00

A Közúti visszatartó rendszerek (KVR) előírás alkalmazási tapasztalatai – Kovács Ákos Sándor

19:00

Vacsora

2022. április 06. (szerda)
7:00 – 9:00

Reggeli (a szállásfoglalással rendelkező vendégek részére)

10:00 – 12:30

Plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. Tóth János főtitkár, KTE

10:00 – 10:10

Megnyitók, köszöntők
Csilléry Béla elnök, KTE Vas megyei területiszervezet
Dr. Németh Sándor Bük város polgármestere

10:10 – 10:30

Nyitó előadás – Dr. Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős
államtitkár, KTE elnök

10:30 – 11:00

A NIF Zrt. közlekedési projektjei – Nyul Zoltán vezérigazgató-helyettes, NIF Zrt.

11:00 – 11:30

Kávészünet

11:30 – 12:00

NIF Zrt. Vasutak projektjei – Kikina Artúr vasúti igazgató, NIF Zrt.

12:00 – 12:30

A MÁV-Volán-csoport – Dr. Bói Loránd integrációs igazgató, MÁV Zrt., általános vezérigazgatóhelyettes, Volánbusz Zrt.

12:30 – 14:00

Ebéd

14:00 – 17:00

Plenáris ülés
Levezető elnök: Tóthné Temesi Kinga irodavezető KTI Nonprofit Kft., KTE főtitkár-helyettes

14:00 – 14:10

Levezető elnöki köszöntő
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14:10 – 14:35

A GYSEV fejlesztési céljai – Kövesdi Szilárd elnök-vezérigazgató, GYSEV Zrt.

14:35 – 15:00

Budapest-Belgrád projekt – Pál László vezérigazgató, Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt.

15:00 – 15:25

Budapest és az agglomeráció közlekedésszervezése – Vitézy Dávid vezérigazgató, Budapest
Fejlesztési Központ

15:25 – 15:45

Kávészünet

15:45 – 16:10

A fenntartható mobilitás egy iparvállalat szemszögéből – Dr. Ludvig László CEO, Siemens
Mobility Kft.

16:10 – 16:45

Halmajugra Fotovoltaikus erőmű és alállomás a zöldenergia szolgálatában – Vincze Norbert
műszaki igazgató, Vasútvill Kft.

19:30–21:00

Pohárköszöntő
Gálavacsora

21:00–

Ünnepi műsor
Tombola

2022. április 07. (csütörtök)
07:00 – 9:00

Reggeli (a szállásfoglalással rendelkező vendégek részére)

09:30 – 12:15

Plenáris ülés
Levezető elnök: Lukács György pályavasúti területi igazgató, MÁV Zrt.

09:30 – 09:55

A MÁV Zrt. Beruházásai – Nyiszter Tamás Antal beruházási vezérigazgató-helyettes, MÁV Zrt.

9:55 – 10:45

Alagút a Bécsi domb alatt – Kerékgyártó Attila projektvezető, SDD konzorcium

10:45 – 11:15

Kávészünet

11:15 – 11:40

Dr. Pafféri Zoltán elnök-vezérigazgató, Volánbusz Zrt.

11:40 – 12:05

Hab a tortára – hétköznapok megfelelőségértékelése – Dr. Nagy Gábor igazgatóhelyettes,
Tanúsítási Igazgatóság KTI Nonprofit Kft.

12:05 – 12:15

Zárszó – Csilléry Béla elnök, KTE Vas megyei Területi Szervezet

12:15 – 14:00

Ebéd

A Szervező Bizottság a programváltoztatás jogát fenntartja!
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Köszöntő
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A XXI. konferencián tavaly ősszel kihirdettük a XXII. konferencia időpontját. Akkor még csak bíztunk abban, hogy
tavasszal korlátozás nélkül tarthatjuk meg a rendezvényt. Örömünkre szolgál, hogy nem tévedtünk, valóban korlátozások nélkül vehet részt mindenki a XXII. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencián az immár új/megszokott
helyen, Bükfürdőn a Caramell SPA Hotelben.
Lehet, hogy a két konferencia közötti fél évben kevesebb új informácó keletkezett. Lehet, hogy a 2022. év tavaszi
eseményei is rányomják bélyegüket a mindennapjainkra, emiatt lehet, ez a konferenciánk egy kicsit más lesz, mint az
előzők, de szeretnénk visszatérni a konferencia hagyományos tavaszi időpontjához, hogy az év elején adjon lehetőséget az érdeklődőknek a folyamatok, éves tervek bemutatására, megismerésére, a személyes találkozókra.
Konferencia kiadványunk idén is digitális formában lesz elérhető. Az előadások vetített anyagai a konferenciát követően a KTE honlapján elérhetőek lesznek.
A Magyar Mérnöki Kamarával való együttműködésnek köszönhetően a konferencia első napján lehetőség lesz
résztvenni a MMK továbbképzésén, melyre már most is nagy érdeklődés mutatkozik.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a konferencia előadóinak, kiállítóinak. támogatóinak.
Külön is köszönetet mondunk azoknak a támogatóknak, akik újként csatlakoztak a korábbi támogatóinkhoz.
Fogadják szeretettel e kiadványunkat digitális formában, érezzék jól magukat Bükfürdőn, használják ki a személyes
találkozás lehetőségét, melyre igyekeztünk a program összeállításakor megfelelő időt biztosítani.

Szombathely, 2022. március
A Szervező Bizottság nevében:

Stangl Imre
a KTE Vas Megyei TerületI
Szervezet titkára
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Csilléry Béla
a KTE Vas Megyei Területi
Szervezet elnöke

Dr. Fónagy János – miniszterhelyettes, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos
parlamenti ügyekért felelős államtitkár, a KTE elnöke

Nyitó előadás
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák!
Tisztelettel köszöntöm Önöket az immár huszonkettedik alkalommal megrendezett Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencián, amely egyrészt ismét kiváló lehetőséget teremt mindannyiunk számára, hogy közösen vitassuk
meg a közlekedési ágazat helyzetét, problémáit, jövőképét, másrészt, hogy segítsük egymást a szakmát érő kihívások
leküzdésében.
Meg kell becsülnünk, hogy ismét személyesen találkozhatunk, hiszen a járványügyi helyzet miatt az elmúlt időszakban több rendezvényt is le kellett mondanunk vagy online formában kellett megtartanunk.
A minap lezajlott választások után természetes módon adódik, hogy mérleget vonjunk és számot adjunk a mögöttünk hagyott tizenkét év eredményeiről és tapasztalatairól, illetve számba vegyük a közlekedési ágazat következő
években várható feladatait.
Az utóbbi két évben az ország, a kormány, az önkormányzatok, és a közlekedési szektor szereplői tevékenységének
fókuszában a járványügyi veszélyhelyzetben történő védekezés állt. Ma már elmondhatjuk, hogy sikeresen vettük az
akadályokat, Magyarország gazdaságát újraindítottuk, a nehezített körülmények ellenére visszatértünk a megszokott
életünkhöz – csakhogy szinte azonnal cseberből vederbe kerültünk: újabb kihívás előtt állunk a szomszédunkban
kitört háború miatt.
A pandémiával kapcsolatos intézkedések folyománya volt az utas- és áruforgalom drasztikus csökkenése.
A repülésben az igazán nagy probléma a teherszállításban jelentkezett. A légi áruszállítási igény ugyanis alig csökkent, de mivel a teherforgalom fele korábban utasszállító gépek csomagterében zajlott, így ezek földön maradása
nagy kihívást jelentett.
A hajózást illetően a karantén főleg a szállodahajó-ipart gyalulta le, de a 2020. év tavaszi gazdasági leállása a vízi áruszállítást is visszavetette. Az EU kikötői majdnem ötödével kevesebb árut kezeltek 2020 második negyedévében, mint
a pandémia kitörése előtt.
A vasutat és a távolsági közúti forgalmat is hasonlóan érintette a járvány, mint a hajózást: a személyforgalom a korlátozásokkal arányban zuhant, az áruforgalom viszont csak kis mértékben csökkent. A közúti áruszállítást külön is
hátráltatta a határzárak néha teljesen váratlan bejelentése.
Megnövekedett az egyéni közlekedési módok részaránya is, az utasszámok csökkenésével arányosan csökkentek
a bevételek is, azonban a menetrendi kapacitásokat a távolságtartás szabályai miatt nem lehetett arányosan csökkenteni.
A pandémia tovább erősítette a közlekedéspolitika és a közlekedési szektor egyébként is meglévő feszültségeit, megoldandó feladatait.
Mindezek mellett azonban azt sem kell véka alá rejteni, hogy járvány hozzájárult a vasút megítélésének javításához:
pandémia alatt ugyanis megmutatkoztak a vasúti szállítás előnyei más formákhoz képest.
Hangsúlyozandó, hogy a Volánbusszal kiegészült MÁV Csoport már működése elején sikeresen kezelte a világjárván�nyal kapcsolatos kihívásokat. Ennek során, a 2020 nyarán bevezetett „ideiglenes járványügyi menetrend” végrehajtásával, a szükséges védelmi intézkedések megtételével, valamint az utasforgalmi igények folyamatos nyomon követésével a teljes veszélyhelyzet alatt biztosított volt a közszolgáltatások folyamatos, és a lehetőségek szerint zavarmentes
ellátása.
Előre láttuk, hogy a járványhelyzet elmúltával vár majd ránk egy feladat: éspedig a járvány miatt az egyéni közlekedést választó utasok visszaszoktatása a közösségi közlekedésre. Ezt olyan magas szintű szolgáltatással és fejlesztésekkel lehet elérni, amelyek valós és versenyképes alternatívát biztosítanak az utasok számára.
2010 előtt a baloldali kormányzás mostohagyerekként kezelte a vasúti közlekedést, vasútvonalakat zárt be,
vasutascsaládokat sodort bizonytalan helyzetbe, és lepusztított vasúttársaságot hagyott maga mögött, közel 300 milliárd forint hitelállománnyal.
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A kormányváltás után megkezdődtek azok a konszolidációs intézkedések, amelyek a magyar vasúti rendszer működőképességének stabilizálásához szükségesek. Ennek köszönhetően a MÁV csoportot terhelő, közel 300 milliárd
forintos adósságállomány 2022. február végére 25 milliárd forintra csökkent, a nemzeti vasútvállalat pedig átlátható
működési keretek között, fenntartható finanszírozási pályára állt.
Ezzel párhuzamosan – több évtizedes hiányt pótolva – megalkottuk a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényt, amely a közösségi közlekedés egységes szabályozási és irányítási kereteinek kialakításával megteremtette
a korszerű, európai közlekedési rendszer működési kereteit.
A közösségi közlekedés intézményrendszerét több fázisban újítottuk meg. Ennek eredményeként 2021. január 1. óta
a Volánbusz már a MÁV-Volán csoport tagjaként működik.
Az ágazatban 2010 óta nem történt létszámleépítés, a pandémiával összefüggő működési nehézségek ellenére sem
volt elbocsátás. A közlekedési vállalatok stabil munkahelyet, biztos megélhetést jelentenek.
Az eddig elmondottakból is kitűnik: Magyarországnak 2010 óta vasútbarát kormánya van. A 176 éves magyar vasúti
közlekedés az elmúlt években soha nem látott mértékben fejlődött.
2010 óta hozzávetőleg 1700 milliárd forint európai uniós és állami forrás került lekötésre vasúti infrastruktúra- és járműfejlesztésre. Ezen forrásokból közel 1100 km vasúti pálya újult meg, valamint a pályafejlesztésekkel érintett eddigi
150 állomáson túl további 50 vasútállomás és pályaudvar megújítása indult meg.
A hazai közlekedésfejlesztési erőfeszítések középpontjában a következő 10-15 évben egyértelműen a vasút áll, ezen
belül pedig az egyik legfontosabb beruházás a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése és kapacitásbővítése,
amelynek szerepe a szomszédban zajló háború következtében most különösen felértékelődik.
A fejlesztés kapcsán fontos szempont az ország geopolitikai helyzete, ami arra predesztinál, hogy Magyarország Közép-Európa logisztikai elosztója legyen.
A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésével gyarapodik a magyar nemzetgazdaság. A beruházás Pireusz kikötőjéből
teremt majd magas színvonalú, közvetlen összeköttetést az ázsiai áruk szállításához. Így a jövőben Magyarország kínálja majd a leggyorsabb szállítási útvonalat a görögországi kikötők érintésével a Távol-Kelet és Nyugat-Európa között.
A következő 6-8 évben mintegy 6000 milliárd forintos vasútfejlesztés várható az országban, ebből 2000 milliárd forintot a gördülőállomány fejlesztésére, 4000 milliárd forintot pedig a közlekedési infrastruktúrára szánunk.
A kormány 2025-ig összesen csaknem 30 milliárd forinttal erősíti meg a kötött pályás teherfuvarozás versenyképességét. A költségvetési támogatás nemcsak több ezer ágazati munkahely megőrzését segíti, de évi 10-12 millió tonna
árut tart a környezetkímélő vasúton.
Részben az európai uniós források felhasználásával, részben a hazai vasúti gépgyártás újraalapozásával megkezdődött
a hazai járműállomány megújítása. A cél az, hogy rövid időn belül 25 év alá szoríthassuk a magyar vasúti járműállomány átlagéletkorát, illetve hogy a járműveket 60-70 százalékos hozzáadott értékben Magyarországon gyárthassuk.
Eredményesen zárult a 115 villamos mozdony beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás, a MÁV-Start a Siemens Mobility
Kft. és Siemens Mobility Austria GmbH közös ajánlattevő nyertesekkel keretmegállapodást köt. Így 90 darab két és 25
darab három áramrendszerű villamos mozdony beszerzésével újulhat meg a MÁV-Start 40 éves átlagéletkorú vontató
járműállománya.
Az autóbuszos közlekedést is új alapokra helyeztük: 2018-ban indított autóbusz-megújítási program keretében 1800
környezetbarát buszt állítottunk forgalomba az országban. Ennek köszönhetően évi 10 millió literrel csökkent az
üzemanyag-fogyasztás, és 30 ezer tonnával csökkent a szén-dioxid-kibocsátás. A Zöld Busz Program tíz év alatt 36
milliárd forintot biztosít elektromos autóbuszok forgalomba állításához a 25 ezer főt meghaladó lélekszámú településeken.
A közutakról eddig még nem beszéltem, pedig megfelelő műszaki állapotuk ugyanolyan fontos a magyar emberek,
a vállalkozások és az egész gazdaság számára.
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A kormány jelentős forrásmennyiséget mozgósított a 2010 előtt felhalmozott jelentős karbantartási lemaradás ledolgozása érdekében.
A gazdasági növekedésre alapozva, a magyar emberek munkájának köszönhetően képessé váltunk arra, hogy önerőből fejlesszük a közlekedési infrastruktúrát.
Az elmúlt 10 év autópálya-fejlesztései Magyarországon voltak a második legmagasabbak az Európai Unióban.
A 2010-ben még kevesebb mint 1300 kilométeres hazai gyorsforgalmi hálózat összes hossza mára a kétezer kilométert
közelíti.
Az elmúlt tizenkét évben átadott beruházásoknak köszönhetően már négysávos úton juthatunk el Egerbe, Salgótarjánba, Sopronba, Szolnokra, Szombathelyre és Veszprémbe is. Teljes értékűvé vált az autópálya-kapcsolat a magyar főváros és Pozsony között. 2010 előtt egy gyorsforgalmi út sem vezetett a román határig, Erdély felé, most már
a harmadik előkészítése zajlik.
Kiemelt szakpolitikai célunk, hogy bármely hazai településről harminc percen belül elérhető legyen egy négysávos út.
Ez a lakosok csaknem háromnegyede esetében már teljesült, 2025-re pedig a hazai települések háromnegyede – tízből kilenc ember – félórás közelségben lesz egy négysávos úthoz, gyorsforgalmi utakon lehet eljutni minden megyei
jogú városba és tizenegy határállomásig.
De nemcsak gyorsforgalmi utakra fókuszáltunk: az elmúlt évtizedben több mint hatezer kilométeren állítottunk helyre alsóbbrendű utakat is.
Idén a tavaly évtizedes csúcsot is jelentősen felülmúlhatjuk: több mint 1500 kilométernyi felújítás javíthatja a családok
életminőségét, a vállalkozások versenyképességét. A 300 milliárd forintot meghaladó összértékű beruházások túlnyomó hányadát a gazdasági növekedésnek köszönhetően a hazai költségvetés terhére valósíthatjuk meg.
Az Európai Bizottság tavaly szeptemberben tette közzé az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz első közlekedési pályázati felhívását. A CEF2 az új uniós pénzügyi időszakban is a transzeurópai hálózatok kiépítésének és korszerűsítésének felgyorsítását szolgálja a közlekedési, energetikai és digitális területeken. Új elemként önálló költségvetéssel
támogatja a polgári és katonai kettős célú hasznosításra alkalmas mobilitási projekteket.
Magyarország 802 millió euró CEF forrásra jogosult. A jelenlegi pénzügyi időszakban e keret 70 százalékát különítik el
az egyes országok számára 2023-ig. A fennmaradó 30 százalék 2024-től a kohéziós országok versenyében talál majd
gazdára.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Professzionálisan összehangolt, korszerű és gazdaságos közlekedés nélkül nincs mobilitás, amelynek hiányában
viszont nem lehet működtetni az országot.
A kormány a közlekedés ügyét ezért nemcsak infrastrukturális szervezési, hanem társadalmi és kulturális kérdésnek
is tekinti, hiszen a minőségi közlekedés a közösség egyik legfontosabb tartópillére.
Ennek megtartása és fejlesztése mindannyiunk közös felelőssége és feladata. Ehhez kívánok mindnyájunknak sok
sikert, jó egészséget, és jó munkát a konferencia két napjára!
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Kikina Artúr – NIF Zrt., vezérigazgató-helyettes

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei
A 2014–2020 EU költségvetési időszak 3 éves elszámolási időszakának közepén már egyre több kivitelezés fejeződik be,
miközben lassan indulnak részben már a 2021–2027 időszak forráskeretét terhelő új kivitelezések közbeszerzései is, sőt
néhány esetben már a kivitelezési szerződések aláírása és a munkaterület átadás is megtörtént. Az elmúlt évben is jelentős vágánykorszerűsítések, műtárgyépítések, erősáramú és vasútbiztonsági munkák műszaki átadás-átvétele történt
meg országszerte, elősegítve az utazási komfort növelését, a közlekedésbiztonság javítását.
A NIF Zrt. beruházásában 2016-tól kezdődően – IKOP, CEF és kis részben hazai költségvetési forrásból – közel nettó 1100
milliárd forint értékű kivitelezés és előkészítés befejezése és pénzügyi elszámolása tervezett 2023 év végéig. Az előző
(2007–2013) EU költségvetési időszak forrásait megkétszerezve 350 km vasútvonal korszerűsítésére, 210 km hosszú vasútvonal villamosítására és 560 km hosszon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésére kerül sor.
2022-ben a Debrecen–Füzesabony, a Békéscsaba–Lőkösháza szakaszok, a Budapesti Déli összekötő vasúti híd korszerűsítése, a Püspökladány–Biharkeresztes villamosítás, valamint a GSM-R II. ütem projektek kibocsátása adja a műszaki
teljesítések közel háromnegyedét. A kiviteli tervek készítésével, az előkészítési munkákkal megkezdődik a Déli Körvasút
fejlesztés II. ütemeként a Ferencváros–Kelenföld vonalszakasz korszerűsítése is. Folytatódik a GSM-R rádióhálózat létesítés II. üteme és az ETCS2 projektek megvalósítása a Bajánsenye–Boba, a Ferencváros–Monor közötti szakaszon és Székesfehérvár állomáson, illetve a Kelenföld–Pusztaszabolcs, a Rákos–Hatvan és a Püspökladány–Debrecen szakaszokon.
További projektként a Gubacsi vasúti híd korszerűsítése és a Debrecen–Balmazújváros villamosítás kivitelezésének közbeszerzési eljárása jelenleg is zajlik. Ez utóbbihoz hamarosan még egy új kivitelezési közbeszerzés meghirdetése fog
kapcsolódni, amely többek között Debrecen állomás „Külső Fatér” területén épülő kisállomás munkáit tartalmazza.
Az ITM rendelkezése szerint a tavasz folyamán három, a tervezési és kivitelezési feladatokat is egy közbeszerzéseljárással,
egy vállalkozási szerződéssel munkába adó ajánlati felhívás megjelentetése tervezett a Hatvan–Füzesabony, a Debrecen–Nyíregyháza vonalkorszerűsítésekre, illetve a Zalaszentiván–Nagykanizsa vasútvillamosításra.
A kivitelezések mellett tovább folytatódnak a megkezdett tervezések, amelyek már a 2021–2027 EU költségvetési időszakban megvalósuló új kivitelezések előkészítését szolgálják. Engedélyezési és tendertervek készülnek a Kelenföld–Budaörs,
az Almásfüzitő–Komárom, a Nagykáta–Újszász, a Kiskunfélegyháza–Szeged Rendező, valamint a Hatvan–Füzesabony
szakaszhoz kapcsolódó mellékvonalak és a Szeged–Békéscsaba vonalszakasz tervezésénél. Rövidesen megkezdődhet
a Zalaegerszeg–Zalaszentiván korszerűsítés és a Szeged–Szabadka tram-train rendszer létesítésének tervezése, illetve az
Iváncsai ipari terület vasúti infrastruktúra fejlesztések előkészítése.
A Budapesti Fejlesztési Központ mellett (konzorciumi tagként) a NIF Zrt. részt vesz a Budapest Déli és Nyugati pályaudvarok közötti vasúti összekötő alagút megvalósíthatóságáról szóló tanulmányának előkészítésében, a RákospalotaÚjpest–Vácrátót–Vác, a Kőbánya-Kispest–Lajosmizse és a Kőbánya felső–Rákosliget vonalak, vonalszakaszok, valamint
a Budapest Nyugati pályaudvar és bevezető szakaszainak fejlesztését előkészítő tervezésekben.
A vasútkorszerűsítésre fordítható EU-s és hazai források elmúlt évtizedben tapasztalt bővülését remélve folytatódhat
a fővonalak korszerűsítése gyors, megbízható, környezetbarát és versenyképes alternatívát kínálva a közösségi közlekedés és az áruszállítás területén.
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Dr. Bói Loránd – MÁV Zrt., integrációs igazgató, Volánbusz Zrt., általános
vezérigazgató-helyettes

A MÁV-Volán-csoport
Hangsúlyos közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közösségi közlekedés alágazatai a társadalmi, lakossági utazási igényeket az erőforrások és költségek gazdaságos és hatékony felhasználásával, a párhuzamos kapacitások csökkentésével szolgálják ki. Mindehhez elengedhetetlen az integrált szemlélet kialakítása a MÁV-Volán-csoport vonalhálózatában, menetrendjében, az értékesítésben és az utastájékoztatásban egyaránt.
Menetrendi fejlesztések

A vasút által magasabb szolgáltatási színvonalon kiszolgálható viszonylatokban alapvető a kötött pályás közlekedés
előnyben részesítése. Az elmúlt időszakban és jelenleg is több komplex vagy pontszerű menetrendi összehangolás
is zajlik a vasút és a VOLÁNBUSZ között. Ehhez természetesen pályaoldali fejlesztésekre is szükség van: hazai vasúti
fővonalaink többsége megújult vagy meg fog újulni 2030-ig teljes átépítés vagy egyszerűsített korszerűsítés keretében, ezzel Budapest és a megyeszékhelyek viszonylatában 5-25 perccel csökkenhet a menetidő. A vonalhálózati és
menetrendi integráció során újraszerveztük az autóbuszos ráhordást a felújított Szerencs–Sátoraljaújhely vasútvonal
mentén, illetve Mezőkövesd, Szolnok és Aszód térségében. A Balaton körbejárhatóvá vált, illetve a tó déli partján és
a Balaton-felvidéken is a vonatokhoz csatlakozó új autóbusz-menetrendek érvényesek. Kisebb autóbuszos menetrendi beavatkozásokkal jobb átszállási kapcsolatok létesültek többek közt Szakály-Hőgyész, Pincehely, Várpalota,
Ajka, Lengyeltóti vasútállomásoknál. Kecskemét és Gyöngyös között immár ütemesen közlekednek az autóbuszok,
nagyvasúti csatlakozást kínálva. A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram-train vonatok menetrendi
összehangolását is megkezdtük.
Tarifális fejlesztések
Az integráció folyamatához díjszabási fejlesztések is kapcsolódnak. A Budapest–Mezőkövesd–Tiszaújváros közös
jegyrendszer mellett az ország több kiemelt turisztikai térségében lehet már olyan napijegyeket vásárolni, amelyek
a MÁV-START vonataira és a Volán autóbuszaira egyaránt korlátlan utazásra érvényesek (Dunakanyar napijegy, Balaton24 Duo, Bakony Napijegy). Budapest nyugati agglomerációjában és több vidéki regionális viszonylaton van kölcsönös bérletelfogadás a vonatokon és a buszokon. Zajlik az integráció a jegyértékesítés területén is, valamint terjednek az elektronikus jegyértékesítési csatornák, köztük a MÁVAPP telefonos applikáció. Felhasználóinak száma átlépte
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Dr. Bói Loránd – MÁV Zrt., integrációs igazgató, Volánbusz Zrt., általános
vezérigazgató-helyettes

A MÁV-Volán-csoport

az egymillió főt, a jegyvásárlások mintegy 20%-a már az applikáción keresztül zajlik, 2021-ben 10 milliónál is több
jegyeladással. Már 14 település VOLÁNBUSZ által közlekedtetett helyi járataira lehet megvásárolni az applikáción keresztül a díjtermékeket. Közel 300 jegyautomatából lehet helyközi övezetes autóbusz-menetjegyeket és -bérleteket is
váltani számos viszonylatra, illetve a Budapesti Közlekedési Központ díjtermékei is megválthatók.
Járműfejlesztések
A MÁV-START kiemelten fejleszti a legnagyobb forgalmú budapesti elővárosi vasútvonalak, valamint a belföldi távolsági és a nemzetközi járatok járműparkját is, egyre nagyobb figyelmet szentelve a fenntarthatóság szempontjainak is.
A MÁV-START 123 db Flirt és 10 db Talent motorvonata után várhatóan 2022 végéig 40 db 600 ülőhelyes emeletes KISS
motorvonat is forgalomba áll. A vidéki elővárosi járműbeszerzések is megindultak, elsőként 12 db hibrid vasútvillamos
járművet, a Stadler Citylinket szerezte be a MÁV-START, amelyek Szeged és Hódmezővásárhely között közlekednek.
A hazai gyártású IC+ kocsikból eddig 80 db állt forgalomba, 2030-ig azonban 500 db legalább 160 km/h sebességre
alkalmas jármű menetrendi közlekedtetése a cél. 15 db nagysebességű, nemzetközi közlekedésre is alkalmas motorvonat, 115 db villanymozdony, valamint 120 db regionális villamos motorvonat beszerzése is szerepel a tervek között. A hazai autóbusz-állomány
közben soha nem látott léptékben és sebességgel újul meg.
2021-2022-ben csaknem 2000
új autóbusz állhat forgalomba –
valamennyi klímás és több mint
90%-a alacsonypadlós, köztük
40 db elektromos autóbusz és
közel 200 gázüzemű autóbusz –,
vagyis a VOLÁNBUSZ autóbuszállományának csaknem az egyharmada lecserélődhet.
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Kövesdi Szilárd – GYSEV Zrt., elnök-vezérigazgató

A 150 éves GYSEV kiemelt fejlesztései,
fejlesztési tervei
A GYSEV Zrt. (Raaberbahn AG) Nyugat-Magyarországon és Kelet-Ausztriában működő, integrált vasúttársaság.
A társaságban a magyar állam 65,6%, az Osztrák Köztársaság 28,2%, a STRABAG SE pedig 6,1% tulajdoni hányaddal
rendelkezik. A cég 535 km-es vonalhálózatán részben regionális feladatokat lát el Magyarországon és Ausztriában
a közszolgálati személyszállításban, emellett pedig a távolsági és intercity forgalomban is szerepet vállal vonalhálózatát érintő viszonylatokban.
A vasúttársaság az árufuvarozásban is érdekelt a GYSEV CARGO Zrt.-n keresztül, amely a GYSEV Zrt. 100 százalékos
tulajdonú leányvállalata.
A GYSEV Zrt. idén ünnepli alapítása 150 éves jubileumát, ez alkalomból komplett programsorozatot indít a vasúttársaság.
Az előadásban szóba kerül többek között a GYSEV Zrt. néhány kiemelt infrastrukturális és járműállományra vonatkozó megvalósult fejlesztése (pályarekonstrukciók, villamosítás, digitális forgalomirányítás, mozdony- és motorvonat
beszerzések).
A jelenleg futó jelentősebb fejlesztések közül kiemelkedik az ETCSL2 rendszer kiépítése, amelyet a GYSEV Zrt. a teljes,
Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vonalon valósít meg.
Szintén kiemelt projekt a Kőszeg–Szombathely vonal rekonstrukciója, amely több elemből álló komplex fejlesztés:
a vasúti pálya rekonstrukciója mellett tartalmazza a megállóhelyek jelentős kényelmi fejlesztését, valamint Kőszeg
állomás vágányhálózatának átalakítását, egy intermodális peron kialakításával.
A GYSEV Zrt. tervezett fejlesztései között meg kell említeni a zalaszentiváni deltavágány kiépítését, a Sopron–Győr
kétvágányúsítási projekt nulladik ütemének számító Sopron–Harka kétvágányúsítást, valamint a soproni vasútállomás kapacitásbővítését.
A vasúttársaság a járműflottáját is fejleszteni, bővíteni szeretné: a jelenlegi tervek szerint InterCity-motorvonatokat
vásárolna a távolsági közlekedés modernizálására.
A GYSEV Zrt. szintén tervezi a Hegyeshalom–Rajka–országhatár vasútvonal teljes rekonstrukcióját, Rajka vágányhálózatának átalakítását.
A távlati tervek között szerepel a szombathelyi pályaudvar teljes rekonstrukciója, a Győr–Sopron kétvágányúsítás további ütemei, a Szombathely–Kőszeg vonal villamosítása, a 16-os, valamint 17-es szakaszok rekonstrukciója.
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Pál László – Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt., vezérigazgató

Budapest-Belgrád projekt
A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás (a továbbiakban: Projekt) célja a Budapest–Ferencváros–
Kelebia (országhatár) határátkelő közti 150. számú vasútvonalon új kétvágányú, 225 kN tengelyterhelésű, ETCS L2-vel
ellátott villamosított, 160 km/h engedélyezési sebeséggel 159,4 km hosszú vasúti pálya fejlesztése.
Az Egyezményben részes felek nonprofit vegyesvállalatot alapítottak, a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt-t.
A Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. végzi a Projekt megvalósításához szükséges beszerzési eljárás lebonyolítását, és
a 2020. évi XXIX. törvény (az ún. BuBe törvény) rendelkezései értelmében ő a Projekt lebonyolítója.
A vasúti fejlesztés szétválasztásra került két külön szakaszra. A Soroksár (kiz.)–Ferencváros (kiz.) vasúti vonalszakasz,
az ún. északi szakasz 6,9 km hosszú vasúti pályaszakasz, illetve a Soroksár (bez.)–Kelebia (országhatár) szakasz, az
ún. déli szakasz 152,5 km hosszú pályaszakasz. A déli szakasz fejlesztése sikeres beszerzési eljárást és forrásbiztostást
követően folyamatban van.
Az eredményes beszerzési eljárás nyertesével, a CRE Konzorciummal az EPC szerződés aláírása 2019. május 24-én
megtörtént.
A Magyar Állam és a kínai Export-Import Bank (CEXIM) között 2020. április 24-én aláírásra került a projektet 85%-ban
finanszírozó Hitelszerződés.
A Hitelszerződés a hatálybalépés előfeltételeinek teljesítésével 2020. május 24-én lépett életbe.
Miután a CEXIM és a kínai kormány jóváhagyta a hitelkérelmet, illetve a hitelszerződés aláírásra került, az EPC szerződés 2020. május 25-én lépett hatályba.
A Projekt kezdési időpontja 2020. július 6. A kezdési időponttól számítandó a Projekt megvalósítási ideje (legfeljebb
60 hónap), mely alapján az EPC Vállalkozónak a sikeres műszaki átadás-átvételt 2025. július 6-ig teljesítenie kell.
2020. júliusától ténylegesen elkezdődött a Projekt megvalósításának első szakasza, a tervezés és engedélyeztetés. Az
építési, engedélyezési eljárás egyik fő dokumentuma a Környezetvédelmi engedély, amelyet az illetékes Kormányhivatal 2021. május 18-án ki is adott.
Ezt követően 2021. július 28-án az EPC Vállalkozó az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúthatósági Főosztályára beadta „Vasúthatósági építési, eseti eltérési és elvi építési engedély” iránti kérelmét. A Hatóság az erre vonatkozó
engedélyét 2021. október 14-i keltezéssel kiadta.
Az építési engedély kiadását követően az újabb mérföldkő a Projekt esetében a kivitelezés megkezdése, amely
feltételeként a munkaterületet 2022. január 31-én, illetve február 1-én a CRE Konzorcium részére átadtuk, ezennel
a vágányzári időszak megkezdődött.
A Projekt végrehajtásával Európai színvonalú vasúti infrastruktúra létesül, amely a teherforgalom könnyebb átbocsátását, a személyszállítás vonatkozásában emelt szintű, gyors eljutást biztosít.
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Vitézy Dávid – Budapest Fejlesztési Központ, vezérigazgató

Budapest és az agglomeráció közlekedésszervezése
A budapesti funkcionális várostérség népességében komoly változások álltak be az elmúlt évtizedekben. Míg a belső
fővárosi kerületek népessége folyamatosan csökkent, addig a külső kerületek és különösen az agglomerációs települések népessége jelentősen, néhol többszörösére nőtt. A budapesti várostérség 2040-ig további 200 ezer lakossal növekedhet. A növekvő agglomerációs népesség növekvő környezeti terheléssel is jár. Az elmúlt tíz évben harmadával
nőtt a főváros és Pest megye gépjárműállománya, az agglomerációban 10-ből 7 ingázó autóval közlekedik, miközben
ugyanez az arány Budapesten 10-ből 3. A bevezető utak tele vannak, nincs több a hely a beáramló autóknak.
A gyaloglást és a kerékpározást követő leginkább zöld, fenntartható és kapacitív közlekedési mód a vasút. A vasút szerepének jelentős növelése és a szolgáltatási színvonal emelése, ha visszájára nem is fordíthatja, de legalábbis megállíthatja a kedvezőtlen demográfiai változásokat. Ehhez azonban jelentős változtatásokra van szükség az egy évszázada
változatlan városi és elővárosi vasúti hálózaton. A fejlesztéseket indokolja, hogy a MÁV napi utasforgalmának túlnyomó többsége ezeken a vonalakon bonyolódik, az 1 milliós éves utasforgalmat bonyolító 37 magyarországi állomásból
pedig 27 ebben a régióban található. Tárnok forgalma nagyobb, mint Pécsé, Gyömrőé nagyobb, mint Szegedé.
Az elavult hálózati struktúra nem teszi lehetővé a vasút még nagyobb szerepvállalását. Az átszállási lehetőségek száma jelenleg korlátozott, sok helyen a vonatok megállás nélkül haladnak át metrók, villamosok fölött. A gőzmozdonyok korából örökölt, zsákutcát jelentő fejpályaudvarok akadályai a vonatok sűrítésének. Kevés és túlterhelt a Dunát
keresztező kapcsolat, a forgalom a két összekötő vasúti hídon bonyolódik: a Déli Körvasúton és az Újpesti vasúti hídon. Ahhoz, hogy a vasút jelentősebb szerephez jusson, stratégiai beavatkozások sora szükséges. Ehhez mutat irányt
a Kormány által 2021 decemberében elfogadott Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS). A stratégia célja,
hogy minden elővárosi állomásról:
• 4x – óránként legalább 4 vonat induljon Budapestre,
• 3x – amelyekkel legalább 3 metróvonal elérhető közvetlenül,
• 2x – duplázódjék meg a budapesti-elővárosi utasforgalom,
• 1x – és mindezt egyetlen bérlettel vagy jeggyel lehessen igénybe venni.
A szűk keresztmetszetek oldásához az első lépés a Déli Körvasút bővítése, harmadik és negyedik vágányok létesítésével. A bővítendő szakaszon három új megálló (Nádorkert, Közvágóhíd, Népliget) új, forgalmas átszállási kapcsolatok
és új városi alközpontok jönnek létre. A Körvasút bővítése azonban nem elegendő, a vasút kapacitása ezen a vonalon
tulajdonképpen már az átadás másnapján máris megtelik.
Ahhoz, hogy a vasúti utasforgalom megduplázódhasson, a fejpályaudvari rendszer átmenő rendszerré való alakítása
szükséges. Ennek kulcseleme a Kelenföldi és a Nyugati pályaudvarok közötti, a Duna alatt húzódó vasúti alagút. Az így
létrejövő hálózati elem lehetővé teszi, hogy:
• óránként és irányonként 10 vonat közlekedjen az alagút két végpontja között,
• közvetlen vasúti kapcsolat létesüljön a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, a megyeszékhelyek, illetve a Nyugati
pályaudvar, a Széll Kálmán tér és Kelenföld között,
• új, közvetlen viszonylatok jöjjenek létre például Érd és a Váci úti irodafolyosó, Vác és Bel-Buda, vagy Pécel és
Budafok között.
Az alagúttal létrejövő központi szakasz az ország messze legforgalmasabb és legjelentősebb közösségi közlekedési
csomópontját hozza létre a Nyugati pályaudvarnál. A napi közel 300 ezer fős forgalmú átszállási pont korszerűsítése,
kiemelt köztérré alakítása a következő évtized egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása lesz. Március 26-án Fürjes Balázs államtitkár úrral közösen kihirdettük a magas szakmai színvonalat képviselő és széles szakértői kört bevonó
nemzetközi építészeti tervpályázat győztes pályaművét, melyet az angol Grimshaw Architects jegyez.
A vasúti hálózat központi elemeinek fejlesztése mellett a BFK a BAVS víziója szerint a várostérség valamennyi vasútvonalán dolgozik valamilyen formában, emellett pedig a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának felhatalmazásával egyes
városi projektekért is felel.
• Korszerűsítjük és fejlesztjük a veresegyházi és lajosmizsei vasútvonalakat, illetve a Kőbánya felső–Rákos–
Rákosliget közötti vonalszakaszt.
• Új megállóhelyeket hozunk létre Albertfalván, a Hungária körútnál, illetve a Külső Körvasúton.
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Vitézy Dávid – Budapest Fejlesztési Központ, vezérigazgató

Budapest és az agglomeráció közlekedésszervezése
• A szentendrei, illetve a csepeli és ráckevei hévek fejlesztésével és a város alatti összekötésével készítjük elő az M5
metrót és városi környezetét.
• Megkötöttük az új vállalkozási szerződést az M2 metró és a H8-H9 hévek összekötésére.
• Dolgozunk a Budai Fonódó villamoshálózat Budafoki útig tartó, második ütemén.
• A Városliget autómentesítése projekt keretein belül terveztetjük a Szegedi úti felüljárót, a Mexikói úti P+R parkolóházakat, illetve a Dózsa György út forgalomcsillapítását.
• Tervezzük a Pestet Budával Csepelen keresztül összekötő Új-Duna hidat.
• Intermodális csomópontot hozunk létre Kelenföld pályaudvaron.
• Dolgozunk a Budakeszi úti buszsáv bővítésének tervein.
• Kerékpáros stratégiát készítünk, illetve a módváltást segítendő, a legjelentősebb 48 agglomerációs vasútállomáson P+R és B+R kapacitásokat bővítünk.
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Dr. Ludvig László – Siemens Mobility Kft., ügyvezető

A fenntartható mobilitás egy iparvállalat
szemszögéből
Hogyan járul hozzá a Siemens Mobility a vasúti ipar fenntarthatóságához
Az ENSZ tagállamai 2015 szeptemberében új globális fejlődési programot fogadtak el, amely 2030-ig a szegénység
felszámolását és a fenntartható jövő felépítését tűzi ki célul. A fenntartható fejlődés tervét a Fenntartható Fejlődési
Célokon (Sustainable Development Goals) alapulva dolgozta ki. Ezek elismerik, hogy a szegénység és más nélkülözések, például a rossz egészségi állapot vagy az alacsony életszínvonal felszámolásának kihívásait olyan stratégiákkal
kell összekapcsolni, amelyek az éghajlatváltozás és az erőforrások kimerülése ellen irányulnak.
A fenntartható fejlődést úgy határozzuk meg, mint a nyereséges és hosszú távú növekedés elérésének eszközét,
amely a profit, az emberek és a bolygó egyensúlyát szolgálja. Bár a célok mindegyike egyformán kulcsfontosságú
a társadalom globális fenntartható fejlődése szempontjából, tisztában vagyunk azzal, hogy ezek közül néhányra közvetlen hatást tudunk gyakorolni, míg másokra csak közvetett hatással vagyunk. Vállalatunk az alábbiakkal járul hozzá
a célok eléréséhez:
• termékeink és megoldásaink révén,
• saját tevékenységünk felelős irányítása révén,
• szakértelmünkkel és gondolati vezetésünkkel,
• valamint felelős vállalati polgárként végzett tevékenységeink révén.
Alternatív hajtásrendszerű motorvonatok
Legújabb termékeink és megoldásaink között fontos szerepet kap az alternatív hajtásrendszerű gördülő állomány. Bár
a vasúthálózat jó része még nincs villamosítva, a vasúttársaságok egyre inkább keresik a dízel motorvonatok (DMU-k)
helyettesítőjét, és ez a tendencia az elkövetkező évtizedekben tovább erősödik. Ennek oka a szigorúbb kibocsátási
előírások (légszennyezés, zaj és szén-dioxid) és a dízelüzemanyag árának várható emelkedése. Mivel a megújuló energiatermelés növekedése a hálózati kapacitások ingadozását is eredményezi, a hangsúly az energiaellátás tároláson
alapuló megoldásaira helyeződik át.
Mireo Plus B – Vontatási akkumulátorok a részben villamosított szakaszokhoz
Akkumulátoros vonataink minden technológiai eleme a tetőn vagy a padló alatt van elhelyezve. Az akkumulátorok
már évtizedek óta bizonyítottak elektromos tárolórendszerként. A legmodernebb technológiákkal felszerelve ideálisak az akár 120 km-es hatótávolságú akkumulátoros vonatokban való használatra. Az akkumulátorok az állomásokon
felsővezetékes érintkezőkön keresztül tölthetők. Az elektromos hajtás gyorsulási előnye és nagyobb menetkomfortja
a DMU-khoz képest különösen a rövidebb szakaszokon érezhető.
Mireo Plus H – a hidrogénvonatok következő generációja
A Siemens Mobility a hidrogénvonatok
következő generációját fejleszti. A jármű
a már bevált, nagy teljesítményű Mireo
ingázó vonaton alapul, amelyet akkumulátoros üzemben is használnak. Az
üzemanyagcellás meghajtással és lítiumion akkumulátorral felszerelt jármű helyi,
emissziómentes mobilitást biztosít a nem
villamosított útvonalakon. A Deutsche
Bahn és a Siemens Mobility egy közös
projekt keretében egy vadonatúj, teljes
rendszert tesztel, amely egy újonnan kifejlesztett vonatból és egy újonnan tervezett töltőállomásból áll.
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Nyiszter Tamás Antal – MÁV Zrt., beruházási vezérigazgató-helyettes

A MÁV Zrt. beruházási irányai
150. sz.–Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
Projektcél:
• Budapest és Belgrád közötti 350 km-es szakasz újjáépítése,
• Magyarországi szakasz–Budapest–Kelebia közötti,
• 166 km hosszú vonalszakaszon.
A műszakilag elvárt célok:
• a kétvágányúsítás,
• 160 km/óra pályasebesség,
• a teherszállítás számára pedig 210 kN helyett 225 kN tengelyterhelés,
• 740 m hosszú vonatok közlekedtetése.
Vállalkozói szerződés hatályba lépése: 2020. május 25.
Munkaterület átadás: 2022. február 01.
Szeged–Rendező–Röszke–országhatár vasútvonal fejlesztése
A projekt célja
A 136. számú Szeged–Röszke–országhatár vasútvonal fejlesztés kivitelezési munkáinak köszönhetően a vasúti áru- és személyforgalom
újbóli megindítása, a vasúti pálya átbocsátó képességének növelése.
A projekt főbb műszaki tartalma:
• 13.075 m hosszban teljes pályaátépítés,
• 120 km/h sebességű, 225 kN tengelyterhelésű, hézag nélküli felépítmény,
• teljes vonalvillamosítás (25 kV 50 Hz),
• új biztosítóberendezési rendszer (KÖFI, ETCS L1),
• új megállóhely létesítése (Szentmihály),
• akadálymentes peronok, utasforgalmi létesítmények,
• épületek felújítása,
• korszerű utastájékoztató rendszer,
• műtárgyak, utak létesítése, közúti-vasúti útátjárók átépítése,
• korszerű utastájékoztatás, új peronbútorok, esőbeállók,
• zajárnyékoló falak létesítése,
• murvás feltáró út építése.
Versenyképes vasút – versenyképes infrastruktúra
Engedélyezett pályaparaméterek biztosítása, korlátozások felszámolása.
Az infrastruktúra megújításának elemei:
• Alépítményi hibák megszűntetése.
• Felépítménycserék végrehajtása.
• Felsővezeték, erősáramú berendezések felújítása.
• Biztosítóberendezések felújítása.
Fejlesztések eredménye:
• Versenyképes menetrend lehetősége.
• Megyeszékhelyek és határmenti magyar települések elérésének
javítása.

XXII. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI KONFERENCIA
20
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• Zavarérzékenység csökkentése.
• Korszerű, környezetbarát, biztonságos infrastruktúra.
Versenyképes vasút – versenyképes infrastruktúra
Tervezett célállapot: 2025 (lásd ábra).
2021. évi infrastruktúra versenyképesség javító program
100a vonal Vecsés–Üllő–Monor szakasz felújítása.
Vasúti pálya:
• Vecsés–Üllő–Monor nyíltvonalon, 26,9 km hosszban vágánycsere 54-es rendszerről 60-as rendszerűre, továbbá
átépítésre került 6 db szintbeni útátjáró és 4 db gyalogos átjáró, valamint fénysorompó LED-esítés és sorompóhajtómű csere.
• Üllő állomáson átépült kilenc csoport kitérő, illetve felújításra kerültek az átmenő fővágányok.
• Monor állomáson összesen tizenegy kitérőben alkatrészek cseréje.
TEB:
• Vecsés–Üllő-Monor nyíltvonalon, illetve Üllő és Monor állomásokon felsővezetéki hosszlánc cseréje közel 29 km
hosszban.
• Vecsés, Üllő és Monor állomásokon elektronikus biztosítóberendezés kezelőfelület és szoftver cseréje és a forgalmi épületében a tűzjelző rendszerek felújítása.
• Üllő–Monor nyíltvonalon vasúti fényjelzők felújítása a csatlakozó biztosítóberendezési szerelvényekkel együtt.
• Hosszúberek-Péteri megállóhelyen az utastájékoztatási rendszer felújítása.
• Monor állomáson az utastájékoztatási rendszer felújítása.
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Monor állomás gyalogos aluljáró festés
és lépcsőburkolat felújítás

Monor állomás perontisztítás
és új utasbeálló telepítés
Magasépítési munkák:
• Vecsés–Üllő nyíltvonalon gyalogos felüljáró felújítása.
• Üllő, Monor állomáson utasbeállók cseréje, gyalogos
aluljáró falfelületeinek újrafestése, továbbá a lépcsőburkolatok cseréje. Üllő állomáson régi, használaton kívüli épületek bontása és környezetük rendezése mobil
(„konténeres”) wc és kukatároló telepítése.
• Üllő, Monor állomáson és Vecsés-Kertekalja, Hosszúberek-Péteri megállóhelyeken a térköves peronburkolat
tisztítása és helyreállítása, továbbá a zajvédőfalak és betonkorlátok festése.

Üllő állomás kitérőkörzet felújítás
2021. évi infrastruktúra versenyképesség javító
program
100a vonal Vecsés–Üllő–Monor szakasz felújítása:
• Monor állomás gyalogos aluljáró festés és lépcsőburkolat felújítás,
• Monor állomás perontisztítás és új utasbeálló telepítés,
• Vecsés–Üllő nyíltvonalon teknőhíd szigetelés,
• Üllő állomás kitérőkörzet felújítás.
P+R és B+R kiépítés:
• 2021–2023. évre tervezett helyszínek,
• ütem: Bp. agglomeráció (2021 után BFK-val együttműködve).
Vizsgálatra kijelölt vonalak:
• Budapest–Hegyeshalom (1),
• Budapest–Szolnok (100a),
• Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza (100),
• Cegléd–Kecskemét (140),
• Szabadbattyán–Tapolca (29).

Vecsés – Üllő nyíltvonalon teknőhíd szigetelés
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2021–2023. évre tervezett helyszínek

I. ütem: Bp. agglomeráció (2021 után BFK-val együttműködve)
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Magyar Falu Program kiemelt helyszínei

Magyar Falu Program helyszíneinek műszaki tartalma

Magyar Falu Program
A program célja
A kistelepüléseken élők életkörülményeinek, közszolgáltatásinak javítása.
A projektben az 5000 fő alatti lakosságszámú települések vehetnek részt.
A MÁV Zrt. 2 mrd Ft támogatást nyert el.

Magyar Falu Program helyszíneinek műszaki tartalma

A helyszínek műszaki tartalma:
• Kisforgalmú megállóhelyeken névtáblával egyesített kerékpártámasz, szabványos hirdetménytároló, szemetes, pad elhelyezése.
• Közepes forgalmú megállóhelyeken új utasváró elhelyezése,
ami tartalmazza a névtáblát és hirdetménytárolót, valamint padot és 10 állásos fedett kerékpártárolót is.
• Kiemelt helyszíneken új épület építése vagy a meglévő felújítása.
Balatonfenyvesi gazdasági vasút Imremajor (Kiz.)–Csiszta Gyógyfürdő (Bez.) vonalszakasz átépítése
A Balatonfenyves Gazdasági Vasút jelenleg működő szakaszán (Balatonfenyves vasútállomás–Somogyszentpál vasútállomás) a vasúti
pálya jelentős mértékben elhasználódott a rendszeres karbantartás
ellenére. A felújítás során korszerű, kevés karbantartást igénylő felépítmény került építésre a nyíltvonalon és Balatonfenyves vasútállomáson.
A munkák elvégzése után az eredeti kiépítési sebesség (25 km/h) helyreállításra került.
A helyreállítandó Imremajor–Csisztafürdő szakaszon egy darab állomás létesült Csisztafürdőn, ahol 4 db kitérő, sk+30 magasságú szigetperon épült.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2021. 07. 30-án megtörtént.
• A 39 vv korábbi térképe a pontvonallal jelölt Imremajor–
Csisztafürdő közötti üzemen kívüli szakasz a 2. ütemben épült át.
• A MÁV-START honlapján elérhető Balatonfenyvesi kisvasút térképe
az Imremajor–Csisztafürdő közötti vonalszakasszal kiegészítve.
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Balatonfenyvesi gazdasági vasút Imremajor (Kiz.)–Csiszta Gyógyfürdő (Bez.) vonalszakasz átépítése
Celldömölk állomás felvételi épület felújítási munkái
Az állomás felújítása több ütemben:
Az épület homlokzati megjelenésének felújítása a következő indokok miatt szükséges:
• A falfelületek vakolata elöregedett, nem megfelelő minőségű.
• A nyílászáró szerkezetek tönkrementek, cseréjük szükségessé vált.
• A bádogos szerkezetek, horganyzott acéllemez szerkezetek nagy részben tönkrementek.
• Perontető héjazata szintén elöregedett, cseréje szükségszerű.
• Peronburkolat elöregedett aszfalt, új burkolat kialakítása
vált szükségessé.
• Az épület keleti oldalán az épület határoló fala megsül�lyedt. Helyreállítása megoldandó feladat.
• A tetőszerkezet viszonylag jó állapotú, beázási helyen kellett a szerkezetet javítani.
Így az állomásépület homlokzata 2021-ben felújításra került
a következőek szerint:
• Új homlokzati vakolat kerül kialakításra.
• Új fa nyílászárók kerülnek beépítésre.
• Bádogos szerkezetek cseréje megtörtént.
• A főbejárat melletti két toronyépület új fémlemezfedést
kapott.
• Peron térkőburkolati kialakítással került felújításra.
• Peron tetőszerkezetének felújítása, valamint a meglévő bitumenes zsindely fedése helyett új fémlemez fedést
került megvalósításra.
• Az épület K-i oldalán a megsüllyedt épületrész helyreállítása, megerősítése megtörtént.
• Az épületen a kémények javítási, bontási munkái megtörténtek, nem használt kéményseprő járdák, antennák
visszabontása megtörtént.
• Új villámvédelmi rendszer került kiépítésre.
• Új peronbútorok kerülnek elhelyezésre.
Az épület melletti I. vg felújításra került.
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Nyiszter Tamás Antal – MÁV Zrt., beruházási vezérigazgató-helyettes

A MÁV Zrt. beruházási irányai
Szolnok 499 fős szociális épület felújítása
Az épület emberi tartózkodásra alkalmatlan
állapotban volt, amikor a felújítási munka
megkezdődött. A bontási munka az épület
összes falazatát és berendezéseit magában
foglalta. A bontás után csak az épület vasbeton pillérváza, a födémek és a lépcső maradt.
Az épület általános adatai:
• Beépített alapterület: 487 m2
• Hasznos alapterület: 1672 m2
(földszint + 3 emelet)
• Kivitelezés kezdete: 2020. 12. 10.
• Műszaki átadás lezárás ideje:
2022. 03. 02.
A felújítás teljes bekerülési összege nettó
954.227.140,• 2021-ben teljesítve – nettó 650.609.414,• 2022-ben teljesül – nettó 303.617.726,-

Szolnok állomás – előzetes állapot

Szolnok állomás – felújítás után
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Nyiszter Tamás Antal – MÁV Zrt., beruházási vezérigazgató-helyettes

A MÁV Zrt. beruházási irányai
Gyula vasútállomás felújítása
Az állomás felújítása több ütemben:
I. Az állomási épület és utasforgalmi terek megújításának előkészítése zajlik.
II. Állomási vágánykép átalakítás,
emeltperon-kiépítés és csatlakozó távközlési, erősáram és biztosítóberendezési munkák (a vonal
későbbi villamosítása függvényében).
III. Az állomási előtér, buszforduló,
P+R és B+R kiépítése is a tervezés
része – Gyula városával együttműködve.

Nyugati pályaudvar felvételi épület – tető és csatlakozó üvegfalak felújítása 2020–2022
• 11.125 m2 felújítandó tetőfelület,
• 8.056 m2 fémlemezfedés,
• 13.402 m2 fémfelület tisztítás, szemcseszórás, felületkezelés,
• 4.234 m2 üvegezés csere,
• 398 m2 kőlábazat csere,
• 1.210 m2 falazat javítás,
• 146.600 m3 térállványozás,
• 14.655 m2 homlokzat állványozás,
• 736 db újra gyártott díszítő elem (671 db díszműbádog, 65 db öntvény),
• 462 db felújított öntvényelem,
• 6 db öntvényoszlop újra öntése.
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Kerékgyártó Attila – Dömper Kft., projektvezető

Alagútépítés a hazai gyorsforgalmi úthálózaton
A magyarországi gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése az elmúlt időszakban töretlen léptékű: a hálózati hossz éves átlagban 100 km új pályaszakasszal gyarapszik. Ugyan a hálózati sűrűség még mindig nem érte el az európai átlagot,
de a fejlesztés dinamikája és műszaki színvonala büszkeséggel tölti el a hazai közúti adminisztráció és a közlekedéssel
foglalkozó mérnökök tágas csapatát. A tervezésbe és kivitelezésbe bevont új megépítendő hálózati szakaszok mérnöki bonyolultsága és izgalmas nyomvonalvezetése tovább növeli a mérnökök megelégedettségét. A közúti alagutak
terén a hosszú évtizedek alvó üzemmódját követően a hazai építőmérnöki szakma egy régi-új szakirányával bővült,
és ismételten napirendre került az alagútépítés.
Az M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron 60 km-es szakaszának 2020. év végi átadásával Sopron Megyei Jogú Város
is bekapcsolásra került a hazai gyorsforgalmi hálózatba. A város elhelyezkedése, térszerkezete és a Fertő-tavi természetvédelmi értékeinek védelme a város elkerülését biztosító M85 további szakaszának és az osztrák A3-as autóútnak
az összekötését csak és kizárólag a Bécsi dombon keresztül lehet vezetni. A családi házas övezetként beépített terület,
annak a nyomvonal hosszszelvényéhez való igazítása megkövetelte a szakasz alagútban történő vezetését. A folyamatban lévő vállalkozási szerződés tartalmazza az M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont–Sopron országhatár
közötti szakasz 4 km hosszú, 2×2 sávos gyorsforgalmi út, beleértve a Bécsi dombi 780 m hosszúságú, 40 méteres
legnagyobb takarással rendelkező alagútpár, valamint a 8647. jelű, szintén 4 km hosszú 2×1 sávos, 7,50 m burkolat
szélességű Sopron Ény-i elkerülő út építéséhez szükséges kiviteli tervek készítését, valamint a kivitelezés megvalósítását. A vállalkozási szerződés 2019. június 14-én hatályba lépett, a szerződésben vállalt határidő 60 hónap – figyelembe
véve a szerződés értelmező rendelkezésében foglaltakat: 2024. június 30.

M85 autóút – Átnézeti helyszínrajz (UTIBER)
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Kerékgyártó Attila – Dömper Kft., projektvezető

Alagútépítés a hazai gyorsforgalmi úthálózaton

Végleges alagútmegtámasztás organizációs tervei – Hidro-Duna Kft.
A hazai jogszabályi környezetnek megfelelve a kiviteli tervek készítése és hatósági jóváhagyásra történő ismételt
benyújtása, igazodva az ütemezett kivitelezhetőséghez, három nagy tervezési, egyben kivitelezési részre bontja az
alagút szerkezetét. A konvencionális módszerrel épülő elsődleges vagy lőtbetonos szerkezet, a zsalukocsi igénybevételével készülő végleges vasbetonszerkezet, és a biztonságos működést és működtetést, valamit az alagút irányítási
rendszeréért felelős belső beépítés tervezése befejeződött, a hatósági jóváhagyása a kiviteli terveknek teljeskörűen
megtörtént.
A belső beépítés kapcsán horizontális és vertikális rendszereket különböztetünk meg. A vertikális rendszerek valamilyen, az alagút vezérlése és üzemeltetése kapcsán felmerülő, konkrét funkciót töltenek be. Ezek az alábbiak:
• forgalmi menedzsment rendszer,
• alagútvilágítási és biztonsági világítási rendszer,
• alagút gépi szellőzetésének rendszere,
• alagút videómegfigyelő rendszere
• alagút hangosítási rendszer,
• segélyhívó rendszer,
• tűzjelző rendszer.
A horizontális rendszerek ezek kiszolgálására szolgáló alaprendszerek, úgymint energiaellátás, távközlési hálózat és
a kapcsolódó csőhálózat.
Az alagút tervezése kapcsán a hazai előírások betartása mellett a nemzetközi legjobb gyakorlatok honosítása volt
a célunk. Az alagút tervezése során a hatályos OTSZ előírásai kiemelt szerepet játszottak. Azon rendszerek kapcsán,
ahol a hatályos OTSZ és TvMI-k, Magyar Közút és MVM Net Fehér könyvek nem határozták meg egyértelműen a biztonságosan működő és hatékonyan üzemeltethető alagúthoz az előírásokat, ott nemzetközi, osztrák és francia előírásokat vettünk elő.
• Forgalmi menedzsment rendszer: RVS 09.02.22
• Alagútvilágítási és biztonsági világítási rendszer, CIE 88:2004, RVS 09.02.41
• Alagút gépi szellőzetésének rendszere, RVS 09.01.24, PIARC Road Tunnels: Vehicle Emissions and AIr Demand
for Ventillation.
• Alagút videómegfigyelő rendszere RVS 09.02.22
• Alagút hangosítási rendszer RVS 09.02.22
• Segélyhívó rendszer RVS 09.02.22
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Kerékgyártó Attila – Dömper Kft., projektvezető

Alagútépítés a hazai gyorsforgalmi úthálózaton

Végleges alagútmegtámasztás általános tervei – Hidro-Duna Kft.
A távközlési és SCADA rendszer tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk az IT biztonsági kérdésekre. A funkcionális elemek kiválasztása során az IEC 62443 ipari IT biztonsági előírásnak való megfelelés alapvető elvárás volt.
A Bécsi-domb Sopron városának északi peremén, a 84. sz. Főút mellett elhelyezkedő ÉNY–DK-i irányú dombvonulatának része. Az alagút nyomvonala mentén a domb nyugati oldala meredekebb, míg keleti oldala lankásabb, így
a fejtési munkálatok a keleti oldalon felállított felvonulási területről, párhuzamos járatkialakítással kezdődött meg.
A területen végzett geotechnikai fúrásokból vett magminták alapján az alagút hossza mentén a geológiai modell
felépítése megtörtént. Az alagút elhelyezkedése, geológiai rétegződése, illetve a geotechnikai tervezési paraméterek
szerint kiválasztott tervezési keresztmetszete alapján általánosságban elmondható, hogy a konvencionális alagútfejtési munkák puha talajkörnyezetben, kis szerencsével állékonyabb, de viszonylag puha kőzetkörnyezetben zajlottak
volna. Ugyanakkor a kivitelezés előrehaladását a nem várt geológiai körülmények nagyban hátráltatták és a mai napig
is befolyásolják. A projekt az ütemtervének belső tartalékait felhasználva még tartja a vállalt határidőt, de az életés vagyonbiztonság maximális szem előtt tartása mellett az innováció folyamatosságára szükség van. A tervezett
előrehaladás alapján a fejtési munkák a bal járatban idén nyárra, míg a jobb járatban ősz végére fejeződhetnek be,
ugyanakkor a fejtési munkák precíz és átgondolt organizációja miatt a végleges vasbeton szerkezethez szükséges
profilelőkészítés és kivitelezés a tavasz végével megkezdődhet.
A közúti adminisztráció döntéshozói kellő figyelemmel voltak a speciális építőmérnöki feladat ismételt felállításán
túl az alagútépítés jövőjének is hosszú távon történő biztosítására. Az M100 autóút hálózati célja az Esztergom térségi gazdasági potenciálok bekapcsolásán kívül a Zsámbéki medence településeinek tehergépkocsi forgalomtól való
mentesítése a dombvidéki környezetben történő autóút-fejlesztés útján.
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Kerékgyártó Attila – Dömper Kft., projektvezető

Alagútépítés a hazai gyorsforgalmi úthálózaton

Alagút Ideiglenes Biztosítás Organizációs Tervei - Hidro-Duna Kft.
A megépülő M100 autóút a fővárosi irányban is közlekedési alternatívát kínál: akár az M0 észak-nyugati (11. sz. főút–
1. sz. főút) hiányzó és környezetvédelmi szempontból igen kényes, jelenleg végleges nyomvonallal sem rendelkező
szektorát is ki tudja váltani a már tervezés alatt álló M0 10. sz. főút–11. sz. főút és az M10 szakaszának rendszerbe
kapcsolásával, szem előtt tartva a budai környezet teherforgalomtól való megóvását. Jelenleg Esztergom térsége és
az M1 autópálya közötti távolság megtétele minimum 50 perces időt vesz igénybe. Az M100 kivitelezésével ez az idő
a felére csökken, jelentős költségcsökkenést számszerűsítve a kifejtendő externáliák útján.
Az M100 gyorsforgalmi út 32,3 km hosszú, 2×2 sávos, leállósávok nélküli autóút nyomvonala bár térségi összekötő funkciót
lát el, műszaki tartalma miatt mégsem sorolható az átlagos, Magyarországon megszokott gyorsforgalmi utak közé. A Projekt
komplexitása, a helyszín domborzati viszonyai miatt speciális
műszaki megoldások jellemzőek az autóút egészére. A fejlesztés dombvidéki jellege, abból származó bonyolult nyomvonal
vezetése, azon belül is a 3 db, összesen 2×1 km hosszú alagútpár és 5 db összesen 2×2,3 km hosszú hatalmas völgyhidak
konglomerátuma, és a gyorsforgalmi út üzemeltetési feladatait ellátó új mérnökségi telep megvalósítása aláírt kivitelezői
szerződésekkel rendelkezik. Tervezéssel induló projekt 2 külön
szerződésben kerül megvalósításra: az első szakasz 44 hónap,
míg a második szakasz 84 hónap átfutási idővel számol, amely
figyelembe veszi a kiviteli tervek elkészítésének idejét is.
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Dr. Nagy Gábor – Tanúsítási Igazgatóság KTI Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Hab a tortára – hétköznapok megfelelőségértékelése
A megfelelőségértékelési eljárás történeti áttekintése
A megfelelőségértékelés az az értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással,
rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos, meghatározott követelmények teljesültek.
Az EU-ban az áruk szabad mozgása az egységes piac sarokköve. E cél érdekében az EU a kereskedelmi akadályok megelőzésére, kölcsönös elismerésére és a technikai harmonizációra épülő mechanizmusokat alakított ki.
Az árukra vonatkozó szabályozást az EU a kezdeti időktől több fázisban dolgozta ki a nemzeti hatóságok által kibocsátott műszaki szabályoktól a harmonizált szabványokon keresztül a megfelelőségértékelés, akkreditálás és piacfelügyelet részletes szabályozásáig.
Megfelelőségértékelés a vasúti szektorban
A megfelelőségértékelési eljárás (tanúsítás) célja az EU vasúti piacának egységesítése, liberalizálása.
Az EU vasúti piacának liberalizálása 1991-ben a pályavasút és szolgáltató vasút szétválasztásával kezdődött. 2001-től
az egyes vasúti csomagok dolgozták ki az EU vasúti piacának egységesítéséhez szükséges részleteket. Kialakították
a megfelelőségértékelési szervezetek (NOBO/DEBO) rendszerét, továbbá az átjárhatósági szabályokat. A vasút csúcsszerveként 2004-ben létrehozták továbbá az EU Vasúti Ügynökségét (ERA). A kockázatkezelés rendszere 2007-ben
került kialakításra, ami 2009-ben és 2013-ban a részletszabályok kidolgozásával egészült ki.
A megfelelőségértékelő szervezetek hazai tevékenységét 2009 óta törvény szabályozza. A vasúti területet is érintően
2011-ben a megfelelőségértékelő szervezetek, 2020-ban a kockázatértékelő (ASBO) szervezetek kijelölésének szabályai jelentek meg.
A KTI 2012-ben kezdte meg a felkészülést a NOBO/DEBO feladatok ellátására, a jogosultságot 2015-ben szerezte meg.
Új tevékenység: a kockázatértékelés
A vasúti beruházások esetében már a tervezés megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a tervezett átalakítás, fejlesztés, beruházás hogyan illeszkedik a már üzemeltetett rendszer kereteibe; az emberi erőforrások, képzés, munkakörülmények, egészségmegőrzés, biztonság stb. tekintetében milyen kockázatok azonosíthatók.
A javaslattevő a beruházás teljes terjedelmét és időtartamát átfogóan vizsgálja, és elemzi a kockázatokat. A független
kockázatértékelő szervezet (ASBO) folyamatosan értékeli a beruházó által feltárt kockázatokat és azok kezelésének
módját, egészen a beruházás használatba vételéig.
A KTI szervezetében felállításra került az ASBO iroda. A jogosultság megszerzésével a KTI 2021. december 10-től kezdte a kockázatértékelési tevékenységet.
Típushibák
Az elmúlt 7 év tapasztalatai alapján kiértékeltük, milyen tényezők okoztak napi tevékenységünkben problémákat.
Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány tipikus félreértést, hibát, jogszabállyal ellentétes rendelkezést, amelyek
konfliktust vagy késedelmes teljesítést okozhatnak.
1. A Tanúsítónak a kérelemben megjelölt modul szerint előírt eljárást kell lefolytatnia. Az eljárás zárásaként Tanúsítvány vagy Értékelési jelentés/Nem-megfelelőségi jelentés kerül kibocsátásra.
2. Az ajánlatkérők jellemzően korábbi tervezési szerződéseket alakítanak át a tanúsítás beszerzésekor. Az átalakítás során figyelembe kell venni a két tevékenység közötti különbségeket.
3. A megfelelőségértékelés különleges, hatósági jellegű eljárás. A kérelmező a Tanúsítót nem utasíthatja, a tevékenységet nem korlátozhatja, nem befolyásolhatja. Az eljárás folyamatát, a vizsgálat elvégzésének terjedelmét,
részleteit, helyszínét a tanúsító a jogszabályok előírásainak megfelelően, önállóan állapítja meg, és ezért a tanúsító szakértők és a tanúsító szervezet személyi felelősséggel tartoznak.
4. A tanúsítás a Tanúsító felé benyújtott kérelemre indul. A kérelemhez a jogszabályok által előírtaknak megfelelő mellékleteket (teljeskörű dokumentációt) kell csatolni, amelyek alkalmasak a kérelem szerinti megfelelőség
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Dr. Nagy Gábor – Tanúsítási Igazgatóság KTI Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Hab a tortára – hétköznapok megfelelőségértékelése
igazolására (a megfelelőség bizonyítása gyártói és nem tanúsítói felelősség). A Tanúsító az érdemi eljárást csak
a dokumentáció teljessége esetén tudja megkezdeni. A jó dokumentáció releváns, teljeskörű és csak szükséges
terjedelmű.
5. A tanúsításhoz a Tanúsítvány kiállítását követően, annak érvényességi ideje alatti felügyelet is hozzátartozik.
Ez a tevékenység a tanúsítás lezárultát követően, a jogszabályban meghatározott ideig lehetséges.
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Jegyzetek

Az esetleges nyomdai hibákért szíves elnézésüket kérjük!
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Konferencia kiállítói és támogatói
Fő támogatónk:

Kiállítók, támogatók:

Médiatámogatóink:

Az esetleges nyomdai hibákért szíves elnézésüket kérjük!
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Fő támogatónk:

Alstom Hungária Zrt.

