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III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Plenáris ülés

2019. október 15–17., kedd

Plenáris ülés
A plenáris ülést dr. Fónagy János, a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke, nemzeti vagyonnal kapcsolatos
parlamenti ügyekért felelős államtitkár nyitotta meg köszöntő beszédével.

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

⌇

10

Plenáris ülés

Dátumcím

⌇

Plenáris ülés
A plenáris ülés levezető elnöke:
Kovács Ákos, a Közúti Szakosztály elnöke Közlekedéstudományi Egyesület, vezérigazgató, FŐBER Zrt.

⌇
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III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Plenáris ülés

2019. október 15–17., kedd

I. Ambiciózusabb Unió – Céltudatosabb hazai közlekedéspolitika
Előadó: dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár (ITM)

Céltudatosabb Unió:
• Európai zöld irányvonal
• Az emberek érdekeit szolgáló gazdaság
• A digitális kor igényeinek megfelelő Európa
• Európai életformák védelme
• Európa globális szerepének erősítése
• Új lendület az európai demokrácia számára

Dr. Mosóczi László
⌇ közlekedéspolitikáért
felelős államtitkár
(ITM)

A Kormány célkitűzése és megvalósításának közlekedéspolitikai eszközei:
• Magyarország 2030-ra Európa öt legélhetőbb és leginkább versenyképes országa legyen, ehhez a
gyors, kényelmes, biztonságos és versenyképes személy- és áruszállítás megteremtése szükséges.
• Végrehajtjuk és rendszeresen felülvizsgáljuk az Útprogramot.
• Folytatjuk a Komplex Útfelújítási Programot.
• Versenyképesebbé tesszük a vasutat 2030-ra.

⌇
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Plenáris ülés

⌇

2019. október 15–17., kedd

II. Környezet- és utasbarát budapesti közlekedésfejlesztés
Előadó: dr. Schneller Domonkos helyettes államtitkár, Miniszterelnökség
Schneller Domonkos
⌇ Dr.helyettes
államtitkár,

Miniszterelnökség

Budapest, 2018 – új kormányzati szerkezet
2018 májusában a Kormány egy helyre összpontosította és a miniszteri felelősség rangjára emelte
Budapest fejlesztésének kérdését.
A Miniszterelnökség vezetője Budapest fejlesztéséért felelős miniszter is.

2.

Budapest 2030 – új korszak küszöbén
Az agglomerációs térséggel együtt 3 milliós Budapest legyen Európa egyik legjobb életminőségű,
gazdaságilag, turisztikailag és kulturálisan legvonzóbb nagyvárosa.

3.

A legfontosabb kötött pályás fejlesztések
Budapest vasúttal nem átjárható → a vasút ma
kihasználatlan lehetőség + a főváros szűk keresztmetszet (városi, országos, regionális és európai
szinten).

4.

Egyéb klímabarát közlekedési módok – kerékpárosbarát fejlesztések, belvárosi közlekedés újrapriorizálása, rakpart.

13
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III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Panelbeszélgetés

ERőFORRáSOK KEZELÉSE CíMMEL

2019. október 15–17., kedd

Moderátor: Szilvai József Attila vezérigazgató, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Résztvevők:
Tóth Péter
Inámi-Bolgár Rita
Dr. Bartal Tamás
Nagy Róbert Attila
Szőke Gábor
Somodi László

közlekedésért felelős helyettes államtitkár, ITM
miniszteri kabinetfőnök, NVTNM
vezérigazgató, NÚSZ Zrt.
vezérigazgató, NIF Zrt.
vezérigazgató, Budapest Közút Zrt.
közlekedésfejlesztési igazgató, Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nzrt.

⌇ Balról jobbra: Inámi-Bolgár Rita, Tóth Péter, Szilvai József Attila

⌇
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⌇ Balról jobbra: Szőke Gábor, Dr. Bartal Tamás, Nagy Róbert Attila

Panelbeszélgetés

A Jövő KöZLEKEDÉSI MIx-E MAGyARORSZáGON CíMMEL

2019. október 15–17., kedd

⌇

Moderátor: dr. Szalay Zsolt tanszékvezető, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Résztvevők:
Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Miniszteri Kabinetiroda
közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár, ITM
társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár, NVTNM
elnök-vezérigazgató, MÁV Zrt.
vezérigazgató, HungaroControl Zrt.
vezérigazgató, GYSEV Zrt.
elnök-vezérigazgató, BKV Zrt.
vezérigazgató, MÁV-HÉV Zrt.

Kornél, Dr. Homolya Róbert, Dr. Paﬀéri Zoltán,
⌇ Balról jobbra: Szepessy
Szalóki Flórián

⌇ Balról jobbra: Keresztes Péter, Bolla Tibor
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Révész Máriusz
Szalóki Flórián
Dr. Paﬀéri Zoltán
Dr. Homolya Róbert
Szepessy Kornél
Kövesdi Szilárd
Bolla Tibor
Keresztes Péter

III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Szekció I.

ÉLHETő váROS 2 LáBON, 2 KERÉKEN

2019. október 16., szerda

A szekció levezető elnöke: Berencsi Miklós főosztályvezető, ITM

I. A városi közlekedés és területhasználat európai trendjei
Előadó: Révész Máriusz kormánybiztos, Miniszteri Kabinetiroda

Révész Máriusz
⌇ kormánybiztos,

Miniszteri Kabinetiroda

Soha nem látott mértékű kerékpáros fejlesztések a következő 4 évben:
• Hazai forrásból évente 10 milliárd
40 milliárd forint
• TOP 3.1.1. (fenntartható közlekedés)
59 milliárd forint
• TOP 6.4.1.
24,4 milliárd forint
• GINOP:
3,5 milliárd forint
• VEKOP:
18 milliárd forint
• Pest megyei kompenzáció:
4 milliárd forint
• Szolgáltatásfejlesztésre:
2 milliárd forint
• Összesen:
150 milliárd forint
Mi a gondja a magyar bicikliseknek?
A megkérdezettek a legnagyobb problémának a burkolatok minőségét és szélességét tartották , vonzóbb lenne
a bringázás:
– ha jobb lenne az infrastruktúra,
– ha több kerékpártároló lenne a tömegközlekedési eszközök megállóinál,
– ha könnyebben lehetne szállítani a bringákat,
– ha növekednének a forgalomtól elzárt városrészek.

⌇
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Élhető város 2 lábon, 2 keréken

ÉLHETő váROS 2 LáBON, 2 KERÉKEN

⌇

2019. október 16., szerda

A szekció levezető elnöke: Berencsi Miklós főosztályvezető, ITM

II. Konﬂiktusgeneráló kialakítások és infrastruktúra
Előadó: Kürti Gábor elnök, Magyar Kerékpárosklub

Gábor elnök,
⌇ Kürti
Magyar Kerékpárosklub

Konfliktus okok:
• Gyalog-kerékpárút egyben
• Csúcssebesség helyett kapacitásnövelés
• Elméleti sebességcsökkentés
• Buszsáv használat
• Rakodóhely hiánya
• Elrajzolt ívek
• Útjelzések elhanyagolódása
• Ellentmondás szabály és kialakítás között
• Rendszer hiánya

⌇
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III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Szekció I.

2019. október 16., szerda

ÉLHETő váROS 2 LáBON, 2 KERÉKEN

A szekció levezető elnöke: Berencsi Miklós főosztályvezető, ITM

III. Zebra helye a városban, a közlekedésben
Előadó: Bereczky Ákos szakértő, Értékterv Kft.

Bereczky ákos szakértő,
⌇ Értékterv
Kft.

Jelenlegi állapot:
•
•
•
•
•
•
•
•

⌇
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Autókra tervezett települések
Fel se tűnik, magától értetődőnek vesszük
Közlekedéstervezés alapegysége: egységjármű
Közterületek kialakítása kedvezőtlen a gyaloglás szempontjából
Gépjárműforgalom nagyságának és sebességének növekedése
Egyre nagyobb tömegű és kiváló menetdinamikájú autók
Védtelen közlekedők védelmének hiánya
Áldozathibáztatás

Célok és eszközök:
•
•
•
•
•
•
•

Prioritások áthelyezése: gyaloglás, mikromobilitás, közösségi közlekedés
A települési közterületek átalakítása: önmagát magyarázó, megbocsátó környezet
Védtelen közlekedők tényleges, következetes megvédése
Áldozathibáztatás, félelemkeltő kampányok
mellőzése
Döntéshozók szemléletformálása
Gépjárművezetők érzékenyítése
Média szemléletformáló erejének használata

Élhető város 2 lábon, 2 keréken, Panelbeszélgetés

Panelbeszélgetés

2019. október 16., szerda

⌇

Résztvevők:
Révész Máriusz
Kürti Gábor
Bereczky Ákos
Hóz Erzsébet
Le Marietta

Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos,
Miniszteri Kabinetiroda
elnök, Magyar Kerékpárosklub
szakértő, Értékterv Kft.
tudományos főmunkatárs, KTI
ügyvivő, Járókelő Egyesület

⌇ Balról jobbra: Bereczky ákos, Le Marietta, Hóz Erzsébet, Kürti Gábor, Révész Máriusz, Berencsi Miklós

⌇
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III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Szekció I.

A DIGITALIZáCIó, MINT KIHíváS ÉS LEHETőSÉG

A szekció levezető elnöke: Boros Péter FB-elnök, KöMI Kft.

⌇ Balról jobbra: Tamás Tibor, Boros Péter

⌇
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2019. október 16., szerda

A digitalizáció, mint kihívás és lehetőség

2019. október 16., szerda

A DIGITALIZáCIó, MINT KIHíváS ÉS LEHETőSÉG

⌇

A szekció levezető elnöke: Boros Péter FB-elnök, KöMI Kft.

Iv. Mit tanulhatunk a magasépítésből

Előadó: Tamás Tibor kereskedelmi igazgató, BauApp

A digitalizáció eszköztára az építőiparban és a BauApp
fókusza
BauApp – Minőség app I.
Hibajegyek felvétele, hibajegyzék összeállítása
1. Mindig a jóváhagyott, aktuális tervek jelennek meg
mobilon / tableten.
2. Hiba helyének megjelölése a terven.
3. Kiosztás felelős alvállalkozóra a pontos hely, hiba
leírás, határidő és igény esetén fotók csatolásával.
Sürgős esetben azonnali küldés pdf-ben alvállalkozónak.
4. Hibajegyek listázása, szűrése mobilon és weben is.
Alvállalkozónként automatikusan összeállított pdf
riport küldése több beállított e-mailre.

Tamás Tibor
⌇ kereskedelmi
igazgató,
BauApp

– BauApp Analitika V5

– BauApp Hibajegyek szűrése és állapot V5
– Alvállalkozók digitalizációja
– Tervkezelő működési modell és szerepkörök
– BauApp Tervkezelő Web /Verziókezelés, Dokumentumtörténet V4
– BauApp: 70 partner, 700 felhasználó
– Javaslatok a sikeres bevezetéshez:
• Vezetői elkötelezettség – használat ellenőrzése – vezetői riportok
• Dedikált belső projekt manager
• Bevezetési ütemterv
• 1 projekt /szűk kör – pilot bevezetés
• Rendszeres visszajelzés a fejlesztő számára

21

⌇

Digitális Építőipar – miért szükséges?
Németország és az Egyesült Királyság építőipara
is leszakadt
A BCG , World Economic Forum: 1.000 milliárd $
megtakarítás lesz az építőiparban 2025-ig

III. Magyar Közlekedési Konferencia
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Szekció I.

A DIGITALIZáCIó, MINT KIHíváS ÉS LEHETőSÉG

2019. október 16., szerda

A szekció levezető elnöke: Boros Péter FB-elnök, KöMI Kft.

v. Drónok a projektmenedzsmentben
Előadó: Patai János project manager, APP4Z

Az Appz4.me-ben (https://appz4.me/) több, mint
5 éve foglalkozunk komplex és testreszabott mobil/
vállalati alkalmazások és IOT megoldások tervezésével és fejlesztésével, 20 fős válogatott szakmai csapattal dolgozunk és már több tucat referenciával
rendelkezünk egyedi szoftver, mobilapplikáció, médiaportál, vállalati portál és webáruház fejlesztés területen.

⌇
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R116 app továbbfejlesztési irányok:
• Hagyományos PM funkciók bővítése drónalapú feltérképezéssel
• Dronedeploy alapú app megoldás (dronedeploy.com)
• App – adott terület bejárása
• Fényképek rögzítése
• Fényképek alapján teljesítési pontok visszaigazolása
• Opcionálisan építkezési anyagok mérése

A digitalizáció, mint kihívás és lehetőség

2019. október 16., szerda

A DIGITALIZáCIó, MINT KIHíváS ÉS LEHETőSÉG

⌇

A szekció levezető elnöke: Boros Péter FB-elnök, KöMI Kft.

vI. Kihívások beruházói szemmel

Előadó: Kovács Péter műszaki igazgatóhelyettes, NIF Zrt.

Kovács Péter
⌇ műszaki
igazgatóhelyettes,
NIF Zrt.

Digitális tervtár bemutatása
1. Igényfelvetés (problémák, célok)
2. Potenciális szereplők, belső és külső felhasználók
3. Ütemezés, jövőbeni célok

•

Hel – „hiteles elektronikus levélküldés” ismertetése
1. HEL „Hiteles elektronikus levélküldés”
2. Igényfelvetés, tervezett funkciók és működésük
3. „Linkes”, ajánlott, tértivevényes elektronikus
küldemény küldése

•

Geodéziai műszereink bemutatása
1. Jelenlegi geodéziai műszereink
2. Hibrid robot mérőállomás RTK GPS-szel

•

Drónok lehetséges használata munkáink során
1. Rövid történeti kitekintés
2. Különböző technológiák
3. Gyakorlati felhasználás
4. Jövőbeni elképzelések

•

Járműdinamikai vizsgálatok az úttervezésben
1. ÚME készítésének jelenlegi menete
2. Animáció és szimuláció

23
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Szekció I.

2019. október 16., szerda

FEJLESZTÉSEK, NAGy BERUHáZáSOK ELőKÉSZíTÉSE MEGvALóSíTáSA

A szekció levezető elnöke: Juhász Zoltán László útfejlesztési igazgatóhelyettes, NIF Zrt.

⌇ Balról jobbra: Bodó Imre, Juhász Zoltán László, Kertesi Tamás, Rozsy Gábor Károly, Forgács Dávid

⌇
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Fejlesztések, nagy beruházások előkészítése megvalósítása

2019. október 16., szerda

⌇

FEJLESZTÉSEK, NAGy BERUHáZáSOK ELőKÉSZíTÉSE MEGvALóSíTáSA

A szekció levezető elnöke: Juhász Zoltán László útfejlesztési igazgatóhelyettes, NIF Zrt.

vII. Forgalom fenntartása mellett végzett NIF nagyberuházások
Előadó: Bodó Imre projektiroda-vezető, NIF Zrt.

Forgalom fenntartása melletti gyorsforgalmi utak
fejlesztési tapasztalatai:
• Alkalmazott terelések (M0, M2 M15, M70)
• Forgalom fenntartása melletti gyorsforgalmi
utak hatásai
• Beruházói kérdések

Bodó Imre
⌇ projektiroda-vezető,
NIF Zrt.

M0 déli szektor rekonstrukció terelési ütemezés bázis változat

M0 déli szektor rekonstrukció terelési ütemezés
megvalósult változat

⌇
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III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Szekció I.

2019. október 16., szerda

FEJLESZTÉSEK, NAGy BERUHáZáSOK ELőKÉSZíTÉSE MEGvALóSíTáSA

A szekció levezető elnöke: Juhász Zoltán László útfejlesztési igazgatóhelyettes, NIF Zrt.

vIII. A forgalom fenntartása mellett végzett munkák sajátosságai
az útépítésben
Előadó: Kertesi Tamás műszaki igazgató, NIF Zrt.

Tamás műszaki igazgató,
⌇ Kertesi
NIF Zrt.

A forgalom fenntartása mellett végzett munkák sajátosságai:
• Szabályozási környezet
• Forgalom fenntartása mellett végzett munkák alkalmazásának előnyei és hátrányai
• Alkalmazott műszaki megoldások
• A munkavégzés veszélyei
Közlekedésépítési munkahelyek típusai a NIF Zrt.-nél:
▪ Zöldmezős beruházások
▪ Meglévő nyomvonalon vezetett utak megerősítése, korszerűsítése, fejlesztése
Alkalmazott műszaki megoldások:
▪ Ideiglenes forgalomkorlátozás kialakítása
▪ Forgalomtechnikai terv szükséges
▪ Részletes forgalomkorlátozási terv, a különböző építési fázisok forgalomtechnikai feladataira
M4 gyorsforgalmi út Cegléd–Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei

⌇
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M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron IV. szakasz

Fejlesztések, nagy beruházások előkészítése megvalósítása

2019. október 16., szerda

⌇

FEJLESZTÉSEK, NAGy BERUHáZáSOK ELőKÉSZíTÉSE MEGvALóSíTáSA

A szekció levezető elnöke: Juhász Zoltán László útfejlesztési igazgatóhelyettes, NIF Zrt.

Ix. Széchenyi lánchíd felújítása és kapcsolódó projektek
Előadó: Forgács Dávid projektvezető, BKK Zrt.

•
•
•

•
•

•

Közreműködők
Alap dokumentumok
Tanulmányterv – közúti közlekedés forgalomtechnikai vizsgálat
Tanulmányterv – járdaszélesítés célvizsgálat
Széchenyi lánchíd jelenlegi járdaszélességgel
(2,2 m) kerül felújításra.
Széchenyi lánchíd felújítása
„Új” (régi) elemek:
– gróf Széchenyi István és báró Sina György
– bronzcímer
– lánclefedő dob
– háromágú kandeláber
Széchenyi István téri villamos – közúti aluljáró
felújítása
Aluljárószerkezet elbontása, újjáépítése
– Árvízvédelmi támfal létesítése
– Vízcsőalagút létesítése
– Útpálya újjáépítése
– Villamospálya újjáépítése
– Akadálymentes villamos megállók kialakítása
Várhegyi alagút felújítása
– Falazat visszabontás
– Új szivárgópaplan
– Új teherbíró vasbeton falazat
– Látszóbeton felület, finombeton lábazattal
– Axiál-ventillátoros légcserélési rendszer
– LED-es közvilágítás

Forgács Dávid projektvezető,
⌇ BKK
Zrt.

•
•
•
•
•
•
•

– Híd-és alagútmesteri szolgálati helyiségek
– Üzemi helyiségek hasznosítása
– Ellyps terasz, Manna terasz felújítása
– Új, kiemelt kerékpáros infrastruktúra
– Speciális nagynyomású takarító gép
Clark Ádám tér felújításának tervezése
Széchenyi István tér felújításának tervezése
( József Attila utca felújításának tervezése)
(Vigadó téri gyalogos pódium tervezése)
Ütemezés
Forgalomtechnika – forgalomterelés
Kommunikáció

pesti aluljáró, építészet, látványterv
⌇ Lánchíd
[FőMTERv Zrt. (MG Építész Tervező és
Szolgáltató Kft.), 2018. június]
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AZ M1 AUTóPáLyA REKONSTRUKCIóJA

2019. október 16., szerda

A szekció levezető elnöke: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető, ITM

⌇ Balról jobbra: Szabados Szabolcs, Takács Miklós, Fehér Gergely, vass Gábor, Szecső Dániel, Gosztola Dániel
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Az M1 autópálya rekonstrukciója

AZ M1 AUTóPáLyA REKONSTRUKCIóJA

2019. október 16., szerda

⌇

A szekció levezető elnöke: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető, ITM

x. Bevezető gondolatok

Előadó: Szabados Szabolcs technológiai és tervezési osztályvezető, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

M1 autópálya építése – 1979–1986

Szabados Szabolcs technológiai és tervezési osztályvezető,
⌇ Magyar
Közút Nonproﬁt Zrt.
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Építési jellemzők:
• Az M1 autópálya 16–61 km sz. közötti szakasza 1978–1986 között épült félmerev pályaszerkezettel, cementstabilizációs alaprétegen
épített aszfalt pályaszerkezeti rétegrenddel,
ÉHA-20 kopóréteggel, az akkori forgalmi
követelményeknek megfelelő teherbírással.
• Az aszfaltrétegeket gánti dolomit zúzalékokkal gyártották.
• A Ckt alapréteg anyagát iszkaszentgyörgyi
és gánti dolomit kőanyagokkal gyártották.
• A Ckt alapréteget nem hézagolták, nem repesztették, tehát nem végeztek feszültségmentesítést.
• A pályaszerkezet alatt nem épült szemcsés
anyagú, kapillár-megszakító, szivárgó réteg
(védőréteg), amely a pályaszerkezetbe bejutó
vizeket vagy helyenként kialakuló rétegvizeket ki tudná vezetni.

III. Magyar Közlekedési Konferencia
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Szekció I.

2019. október 16., szerda

AZ M1 AUTóPáLyA REKONSTRUKCIóJA

A szekció levezető elnöke: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető, ITM

xI. Az útvonalhasználat elemzése hálózati jelleggel
(keresztmetszeti méretezés)
Előadó: Takács Miklós műszaki igazgató, FŐMTERV Zrt.

Megállapítások:
• Budapest közeli szakaszon alkalmanként
3000 Ej/óra értéket is meghaladja a forgalom, de tartósan nem tud fennmaradni.
• Győr közelében már 2600-2800 Ej/óra értéknél visszaesik a forgalom.
• A forgalom-sebesség adatok alapján 28003200 Ej/óra forgalomnál válik instabillá a
forgalom lefolyás.
• Ez a nagymértékű teherforgalom és a többféle indokú utazások (napi, heti ingázás, gazdasági forgalom, vendégmunkások hazautazásai) miatt van.
• Külföldi példák alapján 2x2 sávos kiépítésnél 3000-3600 Ej/óra, 2x3 sáv esetén 45005500 Ej/óra forgalomnál nyitják az üzemi
sávot.
• M1 autópályán 2x2 sávos kiépítés esetén
ezek alapján már 2800 Ej/óra forgalom esetén szükséges az üzemi sáv nyitása, 2x3 sávos
kiépítés esetén 4600 Ej/óra forgalomnál.
Az M1 Győr-kelet csomópontjánál áthaladó teherforgalom ( J4):
• fele Budapest (térsége) irányú célforgalom,
• egyharmada Románia irányú tranzit,
• 25%-a az M1–M5–M43 (Nagylak) útvonalat használja.

⌇
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⌇ Takács Miklós műszaki igazgató, FőMTERv Zrt.
M1 hálózati szerepe

Az M1 autópálya rekonstrukciója

2019. október 16., szerda

AZ M1 AUTóPáLyA REKONSTRUKCIóJA
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A szekció levezető elnöke: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető, ITM

xII. A pihenőhelyek használati szokásainak elemzése
(parkolókapacitás méretezése)
Előadó: Fehér Gergely team vezető, FŐMTERV Zrt.

Tehergépjármű parkolási igény – Módszertan
– Adatforrás: NÚSZ Zrt. díjszedési adatai
– Fedélzeti egységgel rendelkező tehergépjárművek
– Minden díjszedési szakaszra lépés rendelkezik
időbélyeggel
– Szakaszon való tartózkodás medián idejétől
való eltérést vizsgáltuk
– A többlet idő hosszát kategóriákba soroltuk
• 15 perc–1 óra
• 1 óra–4 óra
• 4 óra–9 óra
• 4 óra–12 óra
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⌇ Fehér Gergely team vezető, FőMTERv Zrt.

Tehergépkocsi parkoló szám
• Jelenleg az M1 teljes hosszán
• Tény adatok a pihenőhelyeken:
– éjszakai igény 500 férőhely
– nappali 4 óránál rövidebb igény 260
férőhely
• Autohof hipotézis: éjszakai igény 50%-os
kihasználtság: 300 férőhely van kihasználva
a 600-ból, nappal alacsony kihasználtság
• Összesen:
– éjszakai 800 férőhely igény
– nappali 260 férőhely igény
• Tervezett az M1 teljes hosszán
• 80%-os forgalomnövekedés 2039-ig, átadás+
15 év
• Irányonkénti aszimmetria 1,3 szorzó, nappali méretezésnél kell figyelembe venni
• Összesen: éjszakai 1440 férőhely igény
• Nappali 4 óránál rövidebb 608 férőhely
igény → ezt kell kiszolgálni a pihenőhelyeken
• II. szakaszon a szakaszok közötti egyenlőtlenséget figyelembe véve felkerekítve 200
férőhelyt kell összesen kiépíteni a pihenőkben
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AZ M1 AUTóPáLyA REKONSTRUKCIóJA

A szekció levezető elnöke: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető, ITM

xIII. Az M1 autópálya 2x3 sávra bővítésének tervezési kihívásai,
jövőbe mutató megoldásai
Előadó: Vass Gábor tervezési igazgató, UTIBER Kft.

Előzmények, tervezési megbízás
2018. okt. – tervezési szerződés aláírása (U2em1
Konzorcium)
2009 – KTI tanulmány, 2x3 sávos bővítés koncepciója
2011 – MT (CBA) és KHt
2018 – tervezési közbeszerzés
Tervezés támogatás: Műszaki Bizottság intézménye,
a koncepcionális kérdésekben való döntésre
2013 – Környezetvédelmi engedély
2018 – újabb MT

⌇ vass Gábor tervezési igazgató, UTIBER Kft.
Meglévő hidak sorsának részletes vizsgálata, mintavételek elvégzése, elemzése
– Részleges megtartás, szélesítés: 29 db
– Teljes átépítés: 6 db
– Megszűnő: 9 db
– Új híd: 8 db
Kihívások, újítások
• Geodézia, geotechnika
• Egyedi pályaszerkezet
• Dinamikus forgalom irányítás/4. sáv ideiglenes megnyitása
• Pihenők bővítése
• Üzemeltetést elősegítő funkciók feltárása
megadása
• Építhetőség kihatása a tervezésre

⌇
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Az M1 autópálya rekonstrukciója
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A szekció levezető elnöke: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető, ITM

xIv. Az M1 autópálya 2x3 sávra bővítésének tervezése során
ﬁgyelembe vett, kivitelezés és forgalomszervezés kettőssége
Előadó: Szecső Dániel projektvezető, UTIBER Kft.

Építési terület és forgalom számára szolgáló felület:
A kettőben az a közös, hogy mindegyikre több hely
lenne szükséges.
Vizsgálat 80 km/h sebesség esetén való viselkedésre:
• A terelések következtében az országos közúthálózaton forgalmi növekményt tapasztaltak (nincs baleset).
• Amennyiben 2-2 sáv nem biztosított mind
az autópálya, mind a környező országos közúthálózat elesett (2017–2018).
• Terelésben, baleset – forgalmi zavar esetén
jelentős torlódások alakulnak ki.

⌇ Szecső Dániel projektvezető, UTIBER Kft.

Elvárások:
• Gyorsabb eljutás biztosítása a főpályán, mint
a párhuzamos országos közúthálózaton.
• Forgalombiztonságra fokozott figyelem az
ideiglenes forgalomterelés során.
Mire van szükség építhetőség terén:
• Töltés szélesítések és bevágások bontásához
kellő területre,
• Elválasztósávi létesítmények építéséhez területre,
• Pályahidak esetén teljes pályaoldal biztosítására,
• Pályaszerkezet, földmű felső réteg építése
esetén törekvés a teljes pályaoldal munkába
adására.

⌇
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AZ M1 AUTóPáLyA REKONSTRUKCIóJA

A szekció levezető elnöke: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető, ITM

2019. október 16., szerda

xv. Az áramszedős kamionok közlekedési feltételének megteremtése
Előadó: Gosztola Dániel vezető-kormánytanácsos, ITM

⌇ Gosztola Dániel vezető-kormánytanácsos, ITM

Felsővezeték rendszer kiépítése:

Hazai alkalmazás, jövő kérdései
• Projekt jellegének azonosítása
és célok megfogalmazása
• Finanszírozási kérdések
• Üzemeltetés
• Balesetvédelmi kérdések
• Használat, üzleti modell
• Rendszerismeret
• Szabályozási kérdések

⌇
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Szekció II.

KöZúTHáLóZAT ÜZEMELTETÉSE ÉS KARBANTARTáSA

2019. október 16., szerda

Levezető elnök: Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

⌇ Balról jobbra: Czipár Zoltán, Mikesz Csaba, Bukta Péter
Fejlesztések várható eredményei:
•
•
•
•
•
•
•

⌇
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Bővülő úthálózat
Növekvő hálózati kapacitások
Csökkenő elérési idők
Modern technológiák alkalmazása
Javuló útminőség (meglévő út esetében)
Térség növekvő versenyképessége
Kezelői határok rendezettsége

Növekvő útkezelői feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

Új mérnökségek építése
Meglévő mérnökségek bővítése
Magasabb szolgáltatási szint biztosítása
Eszköz és járműpark modernizálás
Növekvő felújítási igények (ciklusidők végén)
Teherforgalom kiemeltebb ellenőrzése
Kezelt ingatlan vagyonbővülése

Közúthálózat üzemeltetése és karbantartása

KöZúTHáLóZAT ÜZEMELTETÉSE ÉS KARBANTARTáSA

2019. október 16., szerda

⌇

Levezető elnök: Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

I. Hálózatbővítésre optimalizált mérnökség fejlesztési elképzelések
Előadó: Czipár Zoltán üzemeltetési igazgató, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Czipár Zoltán
⌇ üzemeltetési
igazgató,

Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Elvárások:
• Korszerű épületenergetika
• Helykijelölés:
– elérési szintidő biztosítása
– megfelelő terület biztosítás
• Üzemszerű működés: szociális igények, géppark

Magyar Közút Nonprofit Zrt. tevékenysége:
Jelen:
• ~32.000 km közút
• 136 pihenőhely
• ~1.000 km kerékpárút
Jövő:
•
•

~650 km útfejlesztés
~2.000 km kerékpárút fejlesztés
(külterület, OTRT nyomvonal)

És ami mögötte van:
Jelen:
• 94 db mérnökség
Jövő:
•
•
•

2022-ig 13 db mérnökség
fejlesztés
2 db új építés
7+2 db új mérnökség, régi
helyett
2 db meglévő bővítés

•
•
Meglévő mérnökség átalakítása,
bővítése:
Cegléd, Békéscsaba, Pápa, Kaposvár
Új mérnökségi telep kialakítása:
(régi telep megszűntetésével):
Berettyóújfalu, Encs (Szikszó), Monor
Szervezetbővülés: Kardos, Lakitelek,
Misefa (Nemesrádó)
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II. úthálózatvédelmi irányok és fejlesztések

Előadó: Bukta Péter úthálózatvédelmi osztályvezető, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Bukta Péter
⌇ úthálózatvédelmi
osztályvezető,
Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Mérőállomások átalakulása:
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Útvonalengedélyezés:
• Útvonal meghatározása,
• Közlekedési feltételek előírása,
• Kísérési feltételek meghatározása,
• Egyéb feltételek.
Járművek ellenőrzése, mérőállomások:
• Hatósági jogkörben végzett ellenőrzés,
• Hiteles mérőberendezések,
• Súlyellenőrzése: össztömeg és tengelysúly,
• Méretellenőrzés

Közúthálózat üzemeltetése és karbantartása

KöZúTHáLóZAT ÜZEMELTETÉSE ÉS KARBANTARTáSA

2019. október 16., szerda

⌇

Levezető elnök: Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

III. A felújítási stratégia irányai az országos közúthálózaton

Előadó: Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Hesz Gábor
⌇ fejlesztési
és felújítási igazgató
Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

A jelen
1. Komplex Útfelújítási Program
• 2018–2020 közötti időszak
• 376 db projektelem
• összesen bruttó 122 Mrd Ft
2. Európai uniós forrásból megvalósuló projektek
(TOP)
• 2018–2020 közötti időszak
• 183 db projektelem
• összesen bruttó 55 Mrd Ft
3. M1 autópálya helyreállítása M0–Tatabánya között
4. Magyar Falu Útfelújítási program
• 2019. évi program előkészítés megkezdése
2018. október
• kivitelezési munkák kezdése 2019. július 16.
• 2019. évi program 164 db útszakasz, 433,95 km,
bruttó 50 Mrd Ft
• 2020. évi program előkészítése megkezdődött
Az elképzelt jövő
1. Gyorsforgalmi hálózat felújítása
2. Főúti hálózat felújítása
3. Magyar Falu Programba nem illeszthető
mellékúthálózat felújítása
4. Hidak felújítása, korszerűsítése

⌇
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Iv. A vagyongazdálkodás szerepe az országos közutakon

Előadó: dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási osztáyvezető, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Dr. Bardóczky viktor
⌇ vagyongazdálkodási
osztáyvezető,
Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Vagyonkezelés számokban:
– Több mint 70 ezer ingatlan
– Közel 5 ezer rendezendő ingatlan
– 93 ezer vagyonelem (útszakasz, híd, jelzőlámpa,
hídmérleg stb.)
– 6 ezer Mrd Ft nettó érték
– Évi 126 Mrd ft értékcsökkenés
– 5.691 számviteli mozgás évente
– Bejövő posta közel 40%-a
Mérnökségek bővítése:
Alaphelyzet: társasági tulajdonban van a jelenlegi
mérnökség. Úthálózat bővülése miatt a mérnökséget
is bővíteni kell.
A gyakorlatban nagyon nehéz, hogy egyből társasági
tulajdonba kerüljön.
Pápa esetében másfél év alatt nem sikerült vagyonkezelésünkbe átvenni MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő
ingatlanokat.
Egyetlen ingatlannak kellene kialakulnia az építésügyi hatósági eljáráshoz.
Ez további nehézségeket vet fel (pl. osztatlan közös
tulajdon, osztott közös tulajdon).
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Vagyongazdálkodás műszaki vetülete:
• Az országos közút műszaki határán túli ingatlan részek, ingatlanok (faltól falig miénk
a belterületi szakasz)
• Illegális hulladéklerakás, parlagfű és ennek
megszüntetése
• Vagyonkezelt, de nem országos közúti ingatlanok
• Védőkerítés
• Telephelyen deponált és lábonálló faanyag
értékesítése
• Martaszfalt deponálás, értékesítés
• A Magyar Közút kezelésében lévő hóvédő
erdősávok
• Új pihenők, telephelyek vízellátásnak biztosítása
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RÉGI ASZFALTOS TECHNOLóGIáK FELELEvENíTÉSE, AZ úJ TECHNOLóGIáKBAN REJLő
LEHETőSÉGEK

Levezető elnök: Lehel Zoltán innovációs főmérnök, szóvivő, Duna Aszfalt út- és Mélyépítő Kft.

⌇ Lehel Zoltán
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Régi aszfaltos technológiák felelevenítése, az új technológiákban rejlő lehetőségek
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RÉGI ASZFALTOS TECHNOLóGIáK FELELEvENíTÉSE, AZ úJ TECHNOLóGIáKBAN REJLő
LEHETőSÉGEK

Levezető elnök: Lehel Zoltán innovációs főmérnök, szóvivő, Duna Aszfalt út- és Mélyépítő Kft.

v. útpályaszerkezet megerősítések autópályákon, változó
pályaszerkezet megerősítési megoldások
Előadó: dr. Almássy Kornél egyetemi docens, BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Dr. Almássy Kornél egyetemi docens, BME út- és vasútépítési
⌇ Tanszék

Az 1965-ös utasítás átdolgozását és jelentős kibővítését követően 1971. szeptember elsején hatályba lépett,
a KPM Közúti Főosztálya és a Tanácsi Közlekedési
Főosztály által jóváhagyott „Hajlékony Útpályaszerkezetek Méretezési Utasítás (159.215/1971KPM),
az ún. „HUMU”, amely az eredeti AASHO útkísérletek tapasztalatain alapult.
HUMU adatigénye: méretezéshez az alábbi alapadatok voltak szükségesek
– a tervezési forgalom,
– a földmű tervezési teherbírása és
– az egyes pályaszerkezeti rétegek egyenérték tényezői.
A jelenlegi pályaszerkezet méretezési eljárás menete:
• tervezési forgalom (TF) meghatározása
• forgalmi terhelési osztály megállapítása
• földmű méretezési, teherbírási modulusának
meghatározása
• javítóréteg méretezése, szükség szerint
• típus-pályaszerkezet megválasztása
• szerkezet megválasztása, egységes aszfaltrétegek megválasztása
• ellenőrzés fagy és olvadási károkra

43

⌇

Történelmi pályaszerkezetek:

III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Szekció II.

2019. október 16., szerda

RÉGI ASZFALTOS TECHNOLóGIáK FELELEvENíTÉSE, AZ úJ TECHNOLóGIáKBAN REJLő
LEHETőSÉGEK
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vI. A kompaktaszfaltban rejlő lehetőségek és kihívások
Előadó: Szarvady Csaba műszaki vezető, STRABAG

⌇ Szarvady Csaba műszaki vezető, STRABAG
Mitől függ az aszfalt tartóssága?
– Kötőanyag/Öregedés/Aﬃnitás
– Kiírás
– Aszfalt koncepció/Aszfalt termelés
– Beépítés
– Kőanyag Aﬃnitás/Porozitás/SiO2 tartalom
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Kompakt építés előnyei:
• Tökéletes rétegtapadás – rétegek fogazódása,
• Magasabb tömörség,
• Kedvezőtlen időjárási körülmények között,
is biztonsággal alkalmazható,
• Jobb ellenállás a nyomvályú képződéssel
szemben,
• Tartósság általában is jobb,
• Jó ár-érték arány – alapvetően megtakarítási
potenciál is van benne,
• Kivitelezési idő lerövidülése.

Régi aszfaltos technológiák felelevenítése, az új technológiákban rejlő lehetőségek

2019. október 16., szerda
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RÉGI ASZFALTOS TECHNOLóGIáK FELELEvENíTÉSE, AZ úJ TECHNOLóGIáKBAN REJLő
LEHETőSÉGEK

Levezető elnök: Lehel Zoltán innovációs főmérnök, szóvivő, Duna Aszfalt út- és Mélyépítő Kft.

vII. Üvegaszfalt kutatási eredmények a Swietelskynél
Előadó: Tomacsek József központi főtechnológus, Swietelsky

⌇ Tomacsek József központi főtechnológus, Swietelsky
Előkészítés:
• Irodalomkutatás (korábbi eredmények, vizsgálatok, tapasztalatok)
• Gyártók felkeresése, alapanyagok begyűjtése
• Projektstáb felállítása, ütemterv és projekt
minőségterv készítés
• Vizsgálati terv összeállítása
• Eszközök beszerzése

Alapanyag vizsgálatok

Összefoglalás:
• 8 mm alatti üvegtörmelékkel készíthető aszfalt
• Dmax=11 mm aszfaltkeverék
• Kis forgalomra (járda v. kerékpárút) akár a
kőváz 100%-a is lehet üvegtörmelék
• Alacsony hézagot nehéz elérni, mert sok bitumen hatására kitér a keverék a tömörítés
alól (labor – beépítés)
• Üveg adagolás növelésével:
– csökken a keverék bitumenigénye és sűrűsége,
– csökken a Marshall Stabilitás, nyomvályú
ellenállás 60 °C-on,
– növekszik a merevség és a hasító-húzó
szilárdság.
• A mészhidrát hatására:
– javul az aszfalt időállósága,
– csökken a fajlagos nyommélysége.
• Felhasználhatóság
• Kizárólag üveg adagolással öntöttaszfalt készítése kérdéses
• Kis forgalmú utak, járdák, kerékpárutak dizájnos burkolata
• Érdes felület és magas kopásállóság jellemzi
• Pigmenttel színezve, transzparens kötőanyaggal látványos felületek készíthetők
• Kompakt aszfaltként építve nem elvetendő
a BBTM típusú – vékony rétegű felhasználás sem.
• NMÉ engedély biztosítja, hogy megrendelhető legyen. (UME?!)

Tapadásvizsgálatok
Aszfalt vizsgálatok
Próbaépítések
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vIII. A 3D technológiák alkalmazási lehetőségei a xxI. századi
beruházásoknál
Előadó: Vass Imre geodéta, Duna Aszfalt Kft.

⌇ vass Imre geodéta, Duna Aszfalt Kft.
Gépvezérlés előnyei:
– Nincs szükség kitűzésre (csak kontroll)
– Terepi előkészítés nélkül – azonnal kezdhető
a munka
– Optimalizáltabb anyaghasználat
– ELSŐRE–JÓT (utómunka nélkül)
Nagy pontosságú Építőipari gépvezérlés:
– 1D (csak szint)
– 2D (szint és dőlés)
– 3D
• GNSS rendszerek
• Mérőállomásos rendszerek
• Kombinált rendszerek
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Szerencsi Gábor közúti szolgáltató igazgató,
⌇ Magyar
Közút Nonproﬁt Zrt.

Az innováció öt alaptípusát a tématerület atyja,
Schumpeter határozta meg az alábbiak szerint:
• a fogyasztók körében még nem ismert új
javak vagy ezek új minőségének az elállítása,
(termék innováció)
• egy új termékhez kapcsolódva új gyártási
vagy kereskedelmi eljárás alkalmazása, (folyamat innováció)
• egy értékesítési feladathoz kapcsolódva új
piac megnyitása, piaci lépések (piaci, marketing innováció)
• nyersanyagok vagy félkész termékek új beszerzési forrásainak felkutatása, megszerzése
(beszerzési)
• új típusú szervezet létrehozása, iparági struktúra átalakítása (szervezeti innováció)
Innováció a gyakorlatban, kísérleti út- és hídépítés
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017-ben elindította
programját.
A kísérleti útépítések célja megteremteni új anyagok,
technológiák, eljárások gyakorlati kipróbálásának lehetőségét, rendezett keretek között, monitoring időszakkal követve.
Jelenleg MK saját program, a javaslatokról a Kísérleti
Építési Bizottság (KÉB) dönt.
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Levezető elnök: Szerencsi Gábor közúti szolgáltató igazgató, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Ix. Egy analitikus útpályaszerkezet-méretezési eljárás kidolgozása
Magyarországon
Előadó: dr. Kisgyörgy Lajos egyetemi docens, BME Út- és Vasútépítési Tanszék

⌇ Dr. Kisgyörgy Lajos egyetemi docens, BME út- és vasútépítési Tanszék
Cél:
Gyakorlati feladatok megoldására analitikus módszertan létrehozása + ESZKÖZ (kutatás és fejlesztés
együtt).
Alapelv:
Rétegek tényleges mechanikai paramétereinek és
azok változásának figyelembe vétele.
Aszfalt merevsége:
A merevségi modulus hőmérsékletfüggő
E(T) megadása:
• megadható inputként, ha ismert
• Irodalom/hazai laboreredmények alapján
statisztikai javaslat

Időjárás:
Hőmérséklet változása, csapadék mennyisége.
Terhelés:
Adott járműtípusok tengelyek súlyának valószínűségi
eloszlása.
Milyen valószínűséggel esik egy adott tengely egy
adott tengelysúly-kategóriába?
Forgalmi modellezés segítségével az áthaladó járművek száma, és így a terhelés, becsülhető.

Földmű és talaj:
E2≥ 40 MPa
helyett
E2 függ a víztartalomtól és a terhelés nagyságától
E2 megadható
• felhasználói inputként,
• módszertanban szereplő modell alapján.
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x. Innovációk a közút kezelésében SAP alapokon

Előadó: Antal László közlekedési és digitális ellátási lánc szakértő, SAP Hungary Kft.

Antal László közlekedési és digitális ellátási lánc szakértő,
⌇ SAP
Hungary Kft.

A preventívtől a prediktív karbantartásba:

Közúti infrastruktúra törzs:

Az Internet of Things segítségével javítható a prediktív karbantartás.

1. Kilóméter jelző
2. Műtárgyak (híd, fölüljáró)
3. Felszerelés (segélyhívó)
4. Helyszínek (szervízsáv)
5. Funkcionális helyek
6. Funkcionális hely felszerelés

Bár még mindig releváns, a preventív karbantartás tipikusan túl gyakori és költséges karbantartást eredményez.
A cél IT/műszaki vegyes megközelítéssel a prediktív
karbantartás. Gépi tanulási képességgel nem várt kieséseket megakadályozni és a beavatkozások számát
csökkenteni.
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Vasúti infrastruktúra felépítése:
1. Biztosító berendezés
2. Felsővezeték
3. Váltó
4. Ágyazat
5. Talpfa típusa
6. Síntípus
7. Ívsugár
8. Nyomtávolság
9. Lejtőviszonyok
10. Megengedett tengelyterhelés
11. Engedélyezett elméleti sebesség
12. Lassú jel
13. Peronmagasság
14. Telepítés év

Innovációs lehetőségek az erőforrások tükrében
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Levezető elnök: Szerencsi Gábor közúti szolgáltató igazgató, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

xI. Innováció és műszaki szabályozás

Előadó: Nyiri Szabolcs technológiai igazgató, Colas Hungária
Innovatív szabályozás, szabályozott innováció?

⌇ Nyiri Szabolcs technológiai igazgató, Colas Hungária
Gumibitumen:

A műszaki szabályozás feladata:
•

•
•
•

Innovatív technológiákat serkentő szabályok
alkotása:
–„szigorú szabályozás” hatékonyságfejlesztés
–„teljesítményalapú” szabályozás
Innováció bevezetésének rendszerszabályozása
Megfelelő ellenőrzési pontok lefektetése
Bevált innovatív technológiák felé „bizalom”
erősítése

Mérsékelten meleg aszfalt (WMA) – technológiai
lehetőségek

•

Ásványi adalékok
Kémiai adalékok
Viaszok (Magyarországon is használt)
LEA technológia (Magyarországon is használt)
Bitumen habosítás (Magyarországon is
használt)
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xII. Innováció és építőipar

Előadó: Gönczöl Péter direkcióvezető, Strabag Általános Építő Kft.

Az építőipar nem fejlődik. Miért?
• 1960-óta csökkenő hatékonyság
• Kivitelezési technológiák nem fejlődnek
• A munkaerő nem volt probléma
• Nincs önálló K+F tevékenység
• A fejlesztéseket más iparágakból veszi át

⌇ Gönczöl Péter direkcióvezető, Strabag általános Építő Kft.
Az építőipar az utolsók között a digitalizáció területén

Fejlett építőipari innováció irányok
Új építőanyagok
Standardizált, modulált új építő komponensek
Automata építő berendezések
Új építési technológiák
Smart Building, szenzorok beépítése
Digitális technológiák,
Új vállalkozási szerződéses rendszerek
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A szekció levezető elnöke: dr. Dér Erika légiközlekedési tanácsadó, Bird & Bird Ügyvédi Iroda

xvII. A repülésbiztonság és minőségirányítási rendszer kihívásai és
megoldásai
Előadó: dr. Selymes Péter SQM szakreferens, HungaroControl Magyar Légiforgalmi
Szolgálat Zrt.

Repülésbiztonsági politika és célkitűzések
– Elkötelezettség
– Felelősségi körök
– Biztonsági vezető
– Vészhelyzeti tervek koordinációja
Repülésbiztonsági kockázatok kezelése
– Veszélyek azonosítása reaktív, proaktív és prediktív módszerek segítségével
– A veszélyekkel kapcsolatos kockázatok elemzése, értékelése és kezelése
– A veszélyek szerepének csökkentése a balesetek
előfordulásában
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Repülésbiztonsági garancia
– A teljesítmény nyomon követése és mérése
– A változások repülésbiztonsági kockázatainak
azonosítása és kezelése
– A biztonságirányítási rendszer hatékonyságának
nyomon követése
Repülésbiztonság előmozdítása
– Képzési program a személyzet képességeihez és
kompetenciájához
– Biztonsággal kapcsolatos kommunikáció

Légiközlekedés

LÉGIKöZLEKEDÉS

2019. október 16., szerda

⌇

A szekció levezető elnöke: dr. Dér Erika légiközlekedési tanácsadó, Bird & Bird Ügyvédi Iroda

xvIII. Fapados légitársasághoz „fapados” kiszolgálást?

Előadó: Hemrich Attila stratégiai igazgató, Malév Ground Handling Zrt.

Fapados üzleti modell: A fapados légitársaságok a
repülőjegy árában foglalt szolgáltatások mennyiségét
és minőségét a minimálisra csökkentik. Ezáltal olcsóbb
jegyeket IS tudnak értékesíteni.

Beszállítás (boarding): A minél hatékonyabb kihasználtság érdekében a fapados légitársaságok repülőgépei lehetőség szerint keveset tartózkodnak a földön,
hiszen ilyenkor nem termelnek pénzt. Ebből az okból
kifolyólag a forduló idejük is nagyon rövid. Ez a gyakorlatban rövidebb rendelkezésre álló idő az utasok
ki és beszállításra.

Poggyász osztályozás A tradicionális légitársaságok
poggyászait tekintettel arra, hogy vannak átszálló utasok és a járatok több komfort osztállyal üzemelnek
esetenként akár 6 felé is válogatni kell.

Jegykezelés: a tradicionális légitársaságoknál jellemzően járatonként 3-4-5 check-inpulton kezelik be az
utasokat, ez egy fapadosnál 1-1,5 pult.
Screening: Azon szolgáltatások „értékesítése” melyekre az utasnak szüksége van, de a repülőjegy ára
nem tartalmazza.

⌇
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A szekció levezető elnöke: dr. Dér Erika légiközlekedési tanácsadó, Bird & Bird Ügyvédi Iroda

xIx. Légijárművek észlelhetősége

Előadó: Nagy Zsigmond osztályvezető, ITM Repülési és Baleseti Helyszínelési Osztály

Eredmények:
Égháttérben könnyebb az észlelhetőség,
Napnak háttal könnyebb észlelni a reülőgépet,
Nehéz meglátni a repülőt földháttérben, ha s > 3000 m,

Nem segíti az észlelhetőséget a fólia, ha s > 1500 m,
Sorrend: vörös, narancs, fekete, citromsárga,
Tükörfólia kivételével mindegyik javítja az észlelhetőséget.

Motoros repülőgépek észlelhetősége:

Eredmények:
Fények nem rontják az észlelhetőséget;
• Stroblelights & anti-collisionlight:
• Napnak háttal: a fények 400 m-ről sem látszanak;
• Nappal szemben: nagyobb távolságból is
látszanak a fények;
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•
•

Leszálló fényszóró hatásos;
Észlelhetőség nagymértékben függ a fényforrástól és az időjárási körülményektől.

Légiközlekedés

2019. október 16., szerda

LÉGIKöZLEKEDÉS

⌇

A szekció levezető elnöke: dr. Dér Erika légiközlekedési tanácsadó, Bird & Bird Ügyvédi Iroda

xx. Repülőtéri mesterterv és a közösségi közlekedés
Előadó: Mudra István főosztályvezető, ITM

⌇ Mudra István főosztályvezető, ITM
Új és különleges repülőterek:

•
•

Számos alapvető és fontos változás még a módosítások között – ezek majd hatnak a PANS
ADR-re stb.;
Az EASA szabályok is bizonyosan követik majd
és ezek mind kihat(HAT)nak az érdekszereplőkre.

Mi is a repülőtéri mesterterv?
A Mesterterv a repülőtér azon víziónak a „leképezése”, hogy milyen végső fejlesztési potenciált lehetne megvalósítani a jövőben:
• ez tehát a repülőtér hosszútávú anyagi befektetésének és üzleti tervének fizikai megjelenítése;
• jelzéseket ad arra, milyen kapacitás – fejlesztéseket terveznek
• rövidtávon (0–10 év),
• közép- (10–20 év) és
• hosszútávon (20+ év).

A Mesterterv azt is jelzi, hogy a fejlesztések miképpen kapcsolódnak:
•
•
•
•

a légiközlekedés különféle formáihoz és igényeihez;
a gazdasági és környezeti tényezőkhöz;
a beruházási követelményekhez;
a pénzügyi hatásokhoz és stratégiákhoz.

Mestertervet az új és a meglévő repülőtereknek is
ki kell (should) dolgoznia a fejlesztéseik és az üzleti
stratégiáik irányvezetéséhez.
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A „Master Plan” követelménye:
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2019. október 16., szerda

INTEGRáLT váROSFEJLESZTÉSI ÉS KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK

A szekció levezető elnöke: Albrecht Ute ügyvezető, Budapest Főváros városépítési Tervező Kft.

⌇ Balról jobbra: Peter Thode, András István, Bodrossy Attila, Gottfried Kupsch, Albrecht Ute
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Integrált városfejlesztési és közlekedésfejlesztési projektek

2019. október 16., szerda
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INTEGRáLT váROSFEJLESZTÉSI ÉS KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK

A szekció levezető elnöke: Albrecht Ute ügyvezető, Budapest Főváros városépítési Tervező Kft.

I. városi Pályaudvarok

Előadó: Thomas Graf fejlesztési menedzsment vezető, Dress&Sommer

Thomas Graf fejlesztési menedzsment vezető,
⌇ Dress&Sommer
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2019. október 16., szerda

INTEGRáLT váROSFEJLESZTÉSI ÉS KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK

A szekció levezető elnöke: Albrecht Ute ügyvezető, Budapest Főváros városépítési Tervező Kft.

II. városi pályaudvarok és a mobilitás jövője Győr példáján

Előadó: Gottfried Kupsch, City Point Development Kft., Bodrossy Attila vezető tervező, Dimenzió Kft.

Speed – comfort – climate

⌇ Gottfried Kupsch, City Point Development Kft.
Stations nowadays are more like a shopping-center.
Station area: red light
district, sex-shops, homeless people.

A station should be a mobility chain.

⌇
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„City Point” in Győr – from mono-use „shopping”
to multi-use and future mobility.

Integrált városfejlesztési és közlekedésfejlesztési projektek

2019. október 16., szerda

⌇

INTEGRáLT váROSFEJLESZTÉSI ÉS KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK

A szekció levezető elnöke: Albrecht Ute ügyvezető, Budapest Főváros városépítési Tervező Kft.

III. Budapesti intermodális központok integrált fejlesztése

Előadó: András István településtervezési irodavezető, Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
•

•
•

•
András István településtervezési irodavezető,
⌇ Budapest
Főváros városépítési Tervező Kft.

•
•

A jelentős infrastrukturális fejlesztéseket igénylő
ingatlanfejlesztések tudatosan és fenntartható
pályán menedzselt hosszú távú programok mentén kezelendők.
Térségi kitekintés és együttműködés alapvető
követelmény.
Ilyen nagyságú fejlesztések nem csak urbanisztikai, műszaki, gazdasági – ingatlanpiaci és jogi
kérdéseket, hanem szociális, kulturális és egyéb
társadalomtudományi vonatkozások figyelembevételét is igénylik.
Az állami szerepvállalás elengedhetetlen a koordinálás és a beruházások magas értékei miatt is.
A projektek nagyságrendje menedzsment szervezetek irányítását igénylik.
A gazdaságosság elveire is figyelemmel, de csak
arányos, a környezet teherbírásának megfelelő
nagyságrendű fejlesztés működőképes és fenntartható (fogadható el) hosszú távon.

BUDAPEST 2030 – HOSSZÚ TÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

⌇ Balról jobbra: Brane Nastran, Dieter Sage, Martin Pichl, Wolfgang Kernstock, Alexander Hausmann
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

Iv. Croatia – Implementations and achievements in the framework
of crocodile 2 project – Horvátország

Előadó: Ivica Jujnovic Head of Department, Ministry of Maritime, Transport and Infrastrucutre
Irena Cacic, Head of Traﬃc Info Center

Ivica Jujnovic Head of Department, Ministry of Maritime,
⌇ Transport
and Infrastrucutre

Implementations and achievements in the framework
of CROCODILE II
• Access to achievements in the development
of ITS
• Identifying the ultimate goals for ITS development
• Cooperation between neighbouring Member
States
• Data exchange
• Knowledge and experience exchange
• Facilitating Collaboration on other topics

Expectations for the Future
In the further development of ITS in Croatia We expect:
• facilitate mobility – improve driver information system
• better use of existing infrastructure – improvement of tolling system and
• improve safety by implementing Cooperative
ITS
• eﬀective control and traﬃc management
through better dana exchange between road
users and all stakeholders
• the integration of other modes of transport
into the NAP–PSA regarding multimodal
travel information services
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

v. The Evolution of Communication Strategy for a Road Operator –
Olaszország

Előadó: Enrico Ferrante Development Organization and Innovation Directorate, Innovation Dept.,
Autovie Venete S.p.a.

•
•
•
•
•

Cross-border coordination activities, cooperation agreements
Implementation of the ITS Directive (National Body, National Access Point)
Data collection, data processing related to
priority actions b, c and e of the ITS Directive
Data access
Service delivery to the end user

What we would avoid with the cooperation and
common TMPs...
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Daily traﬃc on the motorways managed by Autovie
Venete

Nemzetközi szekció – Határon átnyúló közúti Intelligens Közlekedési Rendszerek fejlesztése

2019. október 16., szerda

⌇

NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

vI. National Access Point of Cyprus – Ciprus

Előadó: Aristoteles Savva, Executive Engineer, Public Works Department,
Ministry of Transport, Communications & Works Cyprus
The purpose of the CROCODILE Projects for
Cyprus is to increase DIAVLOS capabilities by enhancing:
• the traﬃc monitoring & management platform
OMNIA – MISTIC of Swarco Mizar,
• the safety and security of the Data Centres and
of the Data,
• the analytics of the system to give insides of the
existing data and make forecasts,
• the information sharing and publishing mechanism to third parties beyond the original scope.

Aristoteles Savva, Executive Engineer, Public Works Depart⌇ ment,
Ministry of Transport, Communications & Works Cyprus

Under the CROCODILE II Project the
new National Access Point was designed
based on external user needs:
• to have easy access to input information such as traﬃc events,
• to get updates on network changes,
• to get raw traﬃc data for carrying out
own analysis or research, or develop
own services,
• to get event data and plan trips,
• to incorporate intermodal data,
• to link traﬃc information with environmental pollution data.
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

vII. Greece – Implementations and achievements in the framework
of CROCODILE 2 – Görögország
Előadó: Konstantinous Papadimitriou, Greek Ministry of Infrastructurance an Transport
Athanasios Koukounaris, University of Patras
Afroditi Stamelou, Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT)

2. EGNATIA ODOS S.A.
3. University of Patras

⌇ Afroditi Stamelou, Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT)
Beneficiary
Greek Ministry of Infrastructure and Transport
Implementing Bodies
1. Centre for Research and Technology Hellas/Hellenic
Institute of Infrastructure and Transport (CERTHHIT)
4. University of Western Macedonia

⌇

66

Nemzetközi szekció – Határon átnyúló közúti Intelligens Közlekedési Rendszerek fejlesztése

2019. október 16., szerda

⌇

NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

vIII. General Directorate for National Roads and Motorways –
Lengyelország
Előadó: Adam Klos, Head of Intelligent Transport Systems Department, GDDKiA

Objectives
• Providing reliable information to road users
• To ensure compatibility between the systems of
diﬀerent road managers for the exchange of road
data
• Compliance with the provisions of delegated
acts to the ITS Directive2010/40/EC 885/2013
„minimum free of charge safety related information” 886/2013 „safe and secure parking places”

National Access Point
➢ main features

•
•
•
•

Non-commercial service-free of charge
Sourceof data: public entities
National roads covered already (TEN-T included)
Some metropolitan areas started cooperation
with NAP
DATEX II implemented–protocol for data exchange
Organization or company register in the NAP
(over 50 already registered)
Data Quality Requirements: validity and reliability requirements, service level agreement.
Data Processing Centre – located on the Microsoft Azure platform (DPC has an incident response system
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
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Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

Ix. Main achievements Austria – Ausztria

Előadó: Wolfgang Kernstock, Teamleader Digital Transport Infrastructure Technologies and
Services for Mobility, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische
Maβnamen GmbH

A2 – Cross-border coordination activities, co-operation agreements
(1) Initiation, coordination with cooperation partner,
contract templatingand management
(2) implementation of the technical (DATEX2-)interface (according to IVS delegated regulations)
(3) implementation of ASFINAG CONTENT self
service portal

Wolfgang Kernstock, Teamleader Digital Transport Infrastruc⌇ ture
Technologies and Services for Mobility, AustriaTech –
Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische
Maβnamen GmbH

A4 – Data collection, data processiong related to
priority actions b, c and e of the ITS Directive
• Modernisation of centralised of Traﬃc Management and
• Information System
• Strategy definition
• Planning
• Preparation of tender documents
• first implementation of interfaces towards traﬃc
information of Traﬃc Management and Information System (VMIS) 2.0
A6 – Service delivery to the end user
(1) Truck parking: information collection and service
provision
based on regional piloting in CROCODILE I an Austrian-wide rollout is under implementation
(2) ASFINAG Smartphone App „unterwegs”
• Set up of ITIL life cycle management
• Additional information and services (e.g. border
crossing waiting times, on-trip mode „Companion“
• Additional features(supports now 14 languages)
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

x. Main achievements Czech Republic – Csehország

Előadó: Martin Pichl, Deputy director and Head of Unit (ITS and R&D Unit),
Ministry of Transport (Ministerstvo Dopravy CR)

NAP and NB contractual status
M13 [2019-06]
• NAP role is currently performed by National
Traﬃc Information Centre (NTIC) through
Traﬃc Information Registry (TIR) = both NTIC
and TIR are in operation, contract is concluded.
• NB role is (temporarily) carried out by the Ministry of Transport of the Czech Republic = reporting and certification, certain external activities under sub-contracting arrangements.
• Currently the Ministry of Transport of the Czech
Republic undertakes to seek more appropriate
solution for setting up the organisational model
of conformity assessment procedures required by
relevant (existing or planned) Commission ITS
Delegated Regulations.

NTIC SRTI capability
M14 [2019-06]
• From the start of NTIC/NDIC operation in 2005,
the safety related traﬃc information (SRTI)
content is available for public, free of charge.
• From 2005 in proprietary format, in 2015 also
in DATEX II format
• Service metadata are available on the Czech National Access Point (NAP) (http://registr.dopravniinfo.cz/en/) in DATEX II format as well as other
formats from 2015.
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Martin Pichl, Deputy director and Head of Unit (ITS and R&D
⌇ Unit),
Ministry of Transport (Ministerstvo Dopravy CR)
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
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Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

xI. Final Workshop Crocodile 2 – Németország

Előadó: Dieter Sage, Logos Ingenieur-und Planungsgesellschaft mbH

Budget/Reported Costs
7.281 k€ Planning (Grant Agreement)
7.700 k€ Cost Statement (approximately)
Projects
• Traﬃc Centres
• Traﬃc Monitoring
• Road works information

⌇ Dieter Sage, Logos Ingenieur-und Planungsgesellschaft mbH

Traﬃc Centre Berlin-Brandenburg
• competent for controlling and managing the
traﬃc on the Brandenburg motorway network
including the motorway control systems
Upgrade of the centre by
• Integration of traﬃc monitoring data from motorways A2 and A9 into the traﬃc control centre
Berlin-Brandenburg
• Implementation of Datex II Interface in the
traﬃc control centre Berlin-Brandenburg for
– Publication of static and dynamic traﬃc data from
monitoring stations via the National Access
Point
– Integration of longer road works from National
Access Point into the traffic centre Brandenburg
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The Saxony Road works information System provides
• Assistance for authorities to plan road works
• Avoiding of conflicts between diﬀerent road
works (of diﬀerent authorities)
• Providing information for police, rescue services
and maintenance
• Use of information for abnormal goods transports
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

xII. Slovenia (DARS) achievements in C2 – Szlovénia

Előadó: Brane Nastran, Head of Traﬃc Information Centre, DARS d. d.

Complex Traﬃc Management and Information Systems

Many interacting parts
Simple individual rules –
> New properties emerge (by Nicolas Perony)
Slovenia Traﬃc Information Flow
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NEMZETKöZI SZEKCIó – HATáRON áTNyúLó KöZúTI INTELLIGENS KöZLEKEDÉSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
Levezető elnöke: Alexander Hausmann, AustriaTech – Gesellschaft des Bundes
für technologiepolitische Maβnahmen Gmbh

xIII. Hungarian Public Roads – Magyarország

Előadó: Tomaschek Tamás Attila, forgalomszabályozási csoportvezető,
Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Magyar Közút related projects
Objectives:
• Establishing connections/co-operations with
neighbouring countries/road operators along the
TEN-T corrdors;
• Upgrading quality and availability of traﬃc data,
automatic data exchange;
• Implementation of the National Access Point;
• Improving road safety, especially work zone safety;
• Upgrading/extending services for road users
– Traﬃc Information,
– Intelligent Truck Parking,
• High level traﬃc management.

Tomaschek Tamás Attila, forgalomszabályozási csoportve⌇ zető,
Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Intelligent Truck Parking
Traﬃc information services
•

•
•
Role of NAP
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Goals
Integrate the existing information portal and
mobil application to a common platform with
common database
Functional extension,
redesign, improvement of usability of the services
Phase I –study, system design
Preparation of system plans and design plan for
the mobile application development.
Phase II-development
The system development based on the first phase’s
study.
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Szekció III.

NEMZETKöZI SZEKCIó – KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

2019. október 16., szerda

A szekció levezető elnöke: dr. Koren Csaba professzor, emeritus, Széchenyi Egyetem

⌇ Balról jobbra: Jan Bajovic, Johannes vogel, Dr. Borsos Attila, Dr. Koren Csaba, Orosz Gyula
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Nemzetközi szekció – Közlekedésbiztonság

NEMZETKöZI SZEKCIó – KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

2019. október 16., szerda

⌇

A szekció levezető elnöke: dr. Koren Csaba professzor, emeritus, Széchenyi Egyetem

xIv. Summary of activities within CEDR working group Road Safety
Előadó: Orosz Gyula üzemeltetési és fenntartási művezető, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Orosz Gyula üzemeltetési és fenntartási művezető, Magyar
⌇ Közút
Nonproﬁt Zrt.

Focus Areas
FA1 – Digitalisation and innovation
FA2 – Environment and resilience
FA3 – Safety, operations, mobility and performance
FA4 – Resources and asset management
FA5 – Regulations and harmonisation
Amending Directive 2008/96/EC on Road Infrastructure Safety Management

ELEMENTS OF THE CAMPAIGN
100 banners above the roads
8+9 billboards by motorways
More than 400,000 reaches in social media
Radio spots in main stations
Stickers on 135 road inspection vehicles
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NEMZETKöZI SZEKCIó – KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

2019. október 16., szerda

A szekció levezető elnöke: dr. Koren Csaba professzor, emeritus, Széchenyi Egyetem

xv. Research initiatives on the associations between vehicle
automation and road infrastructure
Előadó: dr. Borsos Attila egyetemi docens, Széchenyi Egyetem

⌇ Dr. Borsos Attila egyetemi docens, Széchenyi Egyetem
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Relevant aspects of automation
• Traﬃc flow
• Traﬃc safety
• Security
• Equity
• Infrastructure
• Travel mode choice (transportation planning)
• Emissions
• Ethical considerations
• Legislation
• Education
• Urban planning
• ....

Nemzetközi szekció – Közlekedésbiztonság

NEMZETKöZI SZEKCIó – KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

⌇

2019. október 16., szerda

A szekció levezető elnöke: dr. Koren Csaba professzor, emeritus, Széchenyi Egyetem

xvI. Road Safety Audit in Germany

Előadó: Johannes Vogel Research assistant /Chair Transport System Planning
Bauhaus-University Weimar

3. Training Organization

Johannes vogel Research assistant / Chair Transport System
⌇ Planning
Bauhaus-University Weimar

4. Example of Training Schedule

2. Guidelines

5. Certification and Recertification
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2019. október 17., csütörtök

ÜZLETI STRATÉGIáK ÉS PIACI MODELLEK A KöZCÉLú AUTóBUSZKöZLEKEDÉSBEN

A szekció levezető elnöke: dr. Kerékgyártó János vezérigazgató-helyettes, BKK Zrt.

⌇ Balról jobbra: Koós László, Szepesi Péter, Dr. Kerékgyártó János, Kossa György
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Üzleti stratégiák és piaci modellek a közcélú autóbuszközlekedésben

2019. október 17., csütörtök

⌇

ÜZLETI STRATÉGIáK ÉS PIACI MODELLEK A KöZCÉLú AUTóBUSZKöZLEKEDÉSBEN
A szekció levezető elnöke: dr. Kerékgyártó János vezérigazgató-helyettes, BKK Zrt.

I. Hazai és külföldi üzleti modellek kihívásai a helyi és a távolsági
szektorban
Előadó: Szepesi Péter ügyvezető igazgató, VT-Arriva Kft.

⌇ Szepesi Péter ügyvezető igazgató, vT-Arriva Kft.
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ÜZLETI STRATÉGIáK ÉS PIACI MODELLEK A KöZCÉLú AUTóBUSZKöZLEKEDÉSBEN

A szekció levezető elnöke: dr. Kerékgyártó János vezérigazgató-helyettes, BKK Zrt.

II. Az Inﬁnitours Kft. Európa legnagyobb buszhálózatában:
A FlixBus üzleti modellje helyi buszpartnerek szemszögéből
Előadó: Koós László ügyvezető igazgató, Inﬁnitours Kft.

Előzmény:
Képzés – A magas színvonalú szolgáltatásért

Szerviz – Kiváló minőség – kimagasló felkészültség

Minőségi elvárás:
• Etikus üzleti magatartás
• Közös felelősségvállalás
• Pozitív megítélés
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Üzleti stratégiák és piaci modellek a közcélú autóbuszközlekedésben

2019. október 17., csütörtök

⌇

ÜZLETI STRATÉGIáK ÉS PIACI MODELLEK A KöZCÉLú AUTóBUSZKöZLEKEDÉSBEN
A szekció levezető elnöke: dr. Kerékgyártó János vezérigazgató-helyettes, BKK Zrt.

III. Smart forradalom piaci hatásai

Előadó: dr. Sárközi György szaktanácsadó, Nemzeti Mobilﬁzetési Zrt.

Nemzeti Mobilfizetési Rendszer
felhő alapú nyílt platform
Trendek, megatrendek
és globális hatások
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SZAKMAKöZI PáRBESZÉD A váROSÉPíTÉS, KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
TERÜLETÉN

Levezető elnök: Kovács Dénes forgalomtechnikai kezelői főosztályvezető, Budapest Közút Zrt.

⌇ Balról jobbra: Dávid ákos, Friedl Ferenc, Rátkai Attila, Mártonﬀy Miklós, Nyiri Szabolcs, Kovács Dénes
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Szakmaközi párbeszéd a városépítés, közlekedésfejlesztés és üzemeltetés területén

2019. október 17., csütörtök

⌇

SZAKMAKöZI PáRBESZÉD A váROSÉPíTÉS, KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
TERÜLETÉN

Levezető elnök: Kovács Dénes forgalomtechnikai kezelői főosztályvezető, Budapest Közút Zrt.

Iv. Köszöntő beszéd

Előadó: Nyiri Szabolcs technológiai igazgató, Colas Hungária

⌇ Nyiri Szabolcs technológiai igazgató, Colas Hungária

Települési Utak Bizottság
2017. június 19.: megalakult a Települési Utak
Bizottsága
Célja:
Képviselje a településen élők igényeit a közlekedési létesítmények témakörében
Feladatai:
Szabályozások terén → jogszabályok, ÚME-k
Szakmai érdekképviselet
Településeken élők, közlekedők szempontjainak
képviselete

Középpontban az ember
Városi hőszigetek problémái

Települési utak specialitásai
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2019. október 17., csütörtök

SZAKMAKöZI PáRBESZÉD A váROSÉPíTÉS, KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
TERÜLETÉN

Levezető elnök: Kovács Dénes forgalomtechnikai kezelői főosztályvezető, Budapest Közút Zrt.

v. A városi térhasználat változásai

Előadó: Mártonﬀy Miklós főépítész,
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala

Mártonﬀy Miklós főépítész, Budapest Főváros
⌇ önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatala
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Szakmaközi párbeszéd a városépítés, közlekedésfejlesztés és üzemeltetés területén

2019. október 17., csütörtök

⌇

SZAKMAKöZI PáRBESZÉD A váROSÉPíTÉS, KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
TERÜLETÉN

Levezető elnök: Kovács Dénes forgalomtechnikai kezelői főosztályvezető, Budapest Közút Zrt.

vI. Település-, és közlekedésfejlesztés egyeztetési folyamata
a Fővárosban

Előadó: Friedl Ferenc innovációs főmunkatárs, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

•

Friedl Ferenc innovációs főmunkatárs, Budapesti Közlekedési
⌇ Központ
Zrt.

– Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet
kialakítása
– A fővárosi közösségi közlekedésfejlesztéshez
szükséges helybiztosítás
– A fővárosi közúti közlekedésfejlesztéshez szükséges helybiztosítás
– Térségi (nemzetközi, országos) közlekedési
kapcsolatok biztosítása
FRSZ állapítja meg:
– Fővárosi infrastruktúra területbiztosítását
– Területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét
– Telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket
nem tartalmaz

Város- és közlekedésfejlesztési stratégiai dokumentumok
• Budapest 2030 városfejlesztési koncepció
– Hosszú távú, 15-20 évre szóló várospolitikai
dokumentum
– Intelligens mobilitás
• Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
– Meghatározza a város fejlesztésének középtávú
feladatait, programját
– A közlekedési beruházások a potenciális fejlesztési területek átalakulásának dinamikáját is
alapvetően befolyásolják
– Akcióterületek kijelölése
• Budapesti Mobilitási Terv (BMT)
– Budapest 2014 és 2030 közötti időszakra vonatkozó közlekedésfejlesztési stratégiája
– A fenntartható városi mobilitás-tervezés szellemében és a Budapest 2030 városfejlesztési
koncepció alapján készült.
SZT/FRSZ –Település szerkezeti terv/Fővárosi rendezési szabályzat
• Budapest főváros településszerkezeti tervét az
1651/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. határozattal fogadták el
– TSZT esetében kiemelt jelentőségűek az alábbi
célok és feladatok:
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SZAKMAKöZI PáRBESZÉD A váROSÉPíTÉS, KöZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
TERÜLETÉN

Levezető elnök: Kovács Dénes forgalomtechnikai kezelői főosztályvezető, Budapest Közút Zrt.

vII. Térinformatika – a szakmák közötti párbeszéd hatékony eszköze
Előadó: Dávid Ákos létesítmény főmérnök, Budapest Közút Zrt.

⌇ Dávid ákos létesítmény főmérnök, Budapest Közút Zrt.

A térinformatikai rendszerekben rejlő lehetőségek
•

Problémafelvetés
•

•

Működő kezdeményezések
Lechner Tudásközpont:
• E-közmű
• 4TR-Területi és települési tervezést támogató
rendszer (E-TÉR)

A digitalizáció és a térinformatikai rendszerek
együttes térhódításával, nagymértékű fejlődésével új lehetőségek nyíltak a településfejlesztés és
a közlekedésfejlesztés szakterületein.
Az egyes szakterületek szakmai felhasználói az
utóbbi években különböző fejlettségi szintre jutottak el a térinformatika nyújtotta lehetőségek
kiaknázása során.
A városi infrastruktúrát támogató szigetszerű alkalmazások fejlődési szintje elérte e rendszerek szorosabb integrációs kényszerének szintjét.

Budapest Közút –KAPU:

Budapest Közút–Tulajdonosi-, kezelői- és üzemeltetői lehatárolások (TKÜ)
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A MOBILITáST TáMOGATó úJ ESZKöZöK MEGJELENÉSÉNEK KIHíváSAI

A szekció levezető elnöke: vitézy Dávid főigazgató, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

vitézy Dávid főigazgató,
⌇ Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum
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A mobilitást támogató új eszközök megjelenésének kihívásai

2019. október 17., csütörtök

⌇

A MOBILITáST TáMOGATó úJ ESZKöZöK MEGJELENÉSÉNEK KIHíváSAI

A szekció levezető elnöke: vitézy Dávid főigazgató, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Halász áron elnökhelyettes, szóvivő,
⌇ Magyar
Kerékpárosklub
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KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

2019. október 17., csütörtök

A szekció levezető elnöke: Bíró József elnök, KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat

⌇ Balról jobbra: Bíró József, Dr. Mocsári Tibor
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Közlekedésbiztonság

2019. október 17., csütörtök

KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

⌇

A szekció levezető elnöke: Bíró József elnök, KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat

vIII. Közúti közlekedésbiztonság; helyzetértékelés és célkitűzések
Előadó: dr. Mocsári Tibor szakértő, MAÚT

⌇ Dr. Mocsári Tibor szakértő, MAúT
Az Európai Unióban egymást követő – 10 évre
szóló – közúti közlekedésbiztonsági programok
keretében végzik a tagországok a balesetmegelőző,
biztonságnövelő tevékenységet. A jelenleg futó program 2020-ban fejeződik be és már elkészült a következő, 2030-ig tartó program. A országok összehasonlítására használt egyik mutató az egymillió lakosra
jutó halálos áldozatok száma, melynek alapján hazánk 2018-ban az európai rangsorban a 28 ország
között a 23. helyen volt (a 64 meghalt/1 millió lakos
az európai átlagnál (49) sokkal kedvezőtlenebb).

Magyarország, mint minden tagállam, az EU-hoz
igazítva és a közös célt szem előtt tartva készül a következő programidőszakra. Még nem ismertek a jelenlegi dekád utolsó két évének baleseti adatai, így
a „hivatalos” értékelés sem történt még meg, de nem
hivatalosan valószínűsíthető, hogy a hazai 2020-as
„eredmény” – a halálos áldozatok számának 50%-os
csökkenése – messze elmarad a tervezettől: legfeljebb15%–18% csökkenést sikerül elérni.

Halálos áldozatok száma az EU-ban:
AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI STRATÉGIAI PROGRAMHOZ (2021–2030)
1. Szakértői bizottság:
feladatok,felelősök,költségek,határidők;
2.A„VisionZero” és a „BiztonságosRendszerek”elve
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KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

A szekció levezető elnöke: Bíró József elnök, KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat

Ix. A közúti munkaterületek baleseti kockázatai,
közlekedésbiztonságának növelési lehetőségei

Előadó: Kiss Ernő forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Kiss Ernő forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető,
⌇ Magyar
Közút Nonproﬁt Zrt.
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Miért fontos?
• MK mintegy 4000 munkavállalója dolgozik az
országos közúthálózaton.
• 2000 óta 17 munkatársunk vesztette életét közúti munkavégzés során.
• 2018-ban 83 baleset történt a gyorsforgalmi úthálózat forgalomtereléses szakaszain.

Közlekedésbiztonság

2019. október 17., csütörtök

KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

⌇

A szekció levezető elnöke: Bíró József elnök, KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat

x. Mit üzennek a kerékpáros balesetek adatai?

Előadó: Hirkó György kerékpárút üzemeltetési csoportvezető, Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Alkohol
„Alkoholos” balesetek:
– kerékpár: 15% arány
– személygépkocsi: 9% arány
Minden hónapban 12–16% közötti alkoholos baleseti arány.
Összes kerékpáros baleset: 10% lakott területen kívül
Alkoholos kerékpáros balesetek: 20% lakott területen kívül!
1,5‰ véralkohol szint felett 7-szer több haláleset
mint 0,5‰ alatt.

Balesetek helye

Mit tehetünk?
Lakott területen kívül kerékpárút építésével a kerékpáros és a gyalogos utoléréses/elsodrásos balesetek is
megelőzhetők. Sok helyen az utóbbiak vannak túlsúlyban.
A legmagasabb baleseti statisztikával rendelkező városokra kell elsősorban koncentrálni a forrásokat kezdetben (pl. 65 település).
Körforgalmak: javítani kell a láthatóságot. Kijárati
táblák helye, magassága átgondolandó. Külföldi példák: a kijárati táblák magasan vannak (kisbuszból is
ellátni alatta) egy oszlopon vagy a középszigeten. A lehető legnagyobb középsziget és háromszög sziget alkalmazása lakott területen kívüli körforgalmaknál.
Betakaró villanyoszlopok: áthelyezés vagy 90 fokkal
elforgatás (vb. oszlop).
Látni és látszani! Kerékpáron is! Kampány a rendőrség bevonásával.
Nagy területű sok sávos keresztezéseknél kerékpárút
távolabb vezetése.
Baleseti statisztika – kerékpárút finanszírozás priorizálás.
Baleseti góc-útvonalak keresése – városok útjai – hasonló típusú balesetek.
(pl. Szeged – keresztező – 58%, 6 út)
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Hirkó György kerékpárút üzemeltetési csoportvezető,
⌇ Magyar
Közút Nonproﬁt Zrt.
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KöZLEKEDÉSBIZTONSáG

A szekció levezető elnöke: Bíró József elnök, KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat

xI. Légi- és víziközlekedési balesetek tanulságai

Előadó: Nagy Zsigmond osztályvezető, Veres Gábor osztályvezető,
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezet
•

Közlekedés

•

Tipikus balesetek

•

Okok – több kisebb jelentőségű tényező együttes hatása

• Balesetek
2018-ban: 125 bejelentés
33 víziközlekedési baleset
1 Nagyon súlyos víziközlekedési baleset
Halálos kimenetelű baleset: 1 fő vesztette életét

•

⌇
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Sorozatosan ismétlődnek

Tipikus balesetek

Nem tipikus balesetek
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Szekció III.

FóKUSZBAN AZ UTASAINK

2019. október 17., csütörtök

A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

⌇ Balról jobbra: Benedekné Győri Enikő, Suhajda Balázs, Kocsor László , Fejes-Nagy Dániel, Magyar Zoltán
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FóKUSZBAN AZ UTASAINK

⌇

A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

I. Máv-START járműfejlesztési koncepció:
fókuszban az IC+ járműcsalád

Előadó: Stósz István járműfejlesztési igazgató, MÁV-START Zrt.

⌇ Stósz István járműfejlesztési igazgató, Máv-START Zrt.

Járműelektronikai fejlesztések:
• Mérési adatgyűjtő fejlesztés (felhasználás CAF
kocsik klímaméréséhez)
• Fűtés/hűtésvezérlő berendezések
• M47 sor. mozdony AWR (perdülésvédelmi egység)
• M47 sor. mozdony hidrosztatika vezérlő készülék
• xx-55 sor. kocsikhoz légbefúvó elektronika
• 63-41 motorvonat EME R160 gerjesztő generátor szabályozó
• Mobil fékpróba berendezés továbbfejlesztés személykocsikhoz
• UIC/ep.fék/ajtóműködés/hangosítás tesztkészülék
• WTB rendszerű egységes távvezérlés (4 mozdony típus, 3 vezérlőkocsi típus)
• Ajtófelügyeleti egység
• BDv/Bmx akkumulátortöltő vezérlés kiváltása

⌇
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FóKUSZBAN AZ UTASAINK

A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

2019. október 17., csütörtök

II. Szolgáltatásfejlesztés: fókuszban az utaskiszolgálás javítása
Előadó: Laskay Lóránt értékesítési igazgató, MÁV-START Zrt.

⌇ Laskay Lóránt értékesítési igazgató, Máv-START Zrt.

⌇
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⌇

A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

III. Máv Zrt. saját projektek tervezése és lebonyolítása
Előadó: Vizi Zsolt igazgató, MÁV Zrt. beruházási lebonyolító igazgatóság

vizi Zsolt igazgató, Máv Zrt. beruházási lebonyolító
⌇ igazgatóság

⌇
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FóKUSZBAN AZ UTASAINK

A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

Iv. Külső támogatásból megvalósuló Máv Zrt. projektek
Előadó: Czirják Sándor irodavezető, MÁV Zrt. Projektiroda

vizi Zsolt igazgató, Máv Zrt. beruházási lebonyolító
⌇ igazgatóság
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Kiindulási állapot:
• A rendszerváltás utáni időkben jelentősen lecsökkentek az üzemi és utasforgalmi épületek
karbantartására, felújítására fordítható források.
• Az EBRD, PHARE, ISPA forrásokat csak infrastruktúrafejlesztésre lehetett felhasználni, az utasforgalmi terek műszaki funkcionális állapota folyamatosan romlott.
• 2007.07.01-tól a KÖZOP forrásokból történő
vasútfejlesztések kizárólagos lebonyolítója a NIF Zrt.
A MÁV épületek felújítása továbbra sem volt elszámolható egészen 2012. év végéig.
• Az NFM és a KÖZOP IH támogatásával a GYSEV
és a MÁV Zrt. bekerül a kedvezményezetti körbe
2012. év végén.
• Szakmai egyeztetésekkel elkezdődik a projektjavaslatok összeállítása.
• Miniszteri támogató levelek kiadása
• Pályázati dokumentáció készítés, beadás
• Támogatás Szerződés (2013.03.05.)
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Szekció III.

TECHNOLóGIAI FEJLESZTÉSEK AZ UTASAINKÉRT

A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

⌇ Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.
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2019. október 17., csütörtök

⌇

A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

v. A GSM-R II. ütem pilot szakaszának üzembehelyezése a Máv Zrt.
szemüvegén át

Előadó: Fejes-Nagy Dániel igazgató, MÁV Zrt. Technológiai rendszerüzemeltetési igazgatóság

Fejes-Nagy Dániel igazgató, Máv Zrt. Technológiai rendszer⌇ üzemeltetési
igazgatóság

A MÁV Zrt. számára a GSM-R 2 rendszer kapcsán
várt legfontosabb eredmények:
• Az elavult analóg vasúti rádiós rendszer kiváltásának folytatása további 2255 km-es szakaszon.
• Az optikai hálózat megközelítőleg 2500 km-rel
bővül.
• Egységes Európai Vasúti Rádióhálózat tovább
bővül a magyar vasúthálózat kijelölt 4 vonalszakaszán.
• Az ETCS 2 rendszerek működésének legfontosabb előfeltétele teljesül a projektben.
• A beruházás eredményeképpen a beruházás javítja a határokon átnyúló vasúti összeköttetéseket, előmozdítja a nagyobb gazdasági, társadalmi
és területi kohéziót, valamint hozzájárul egy versenyképesebb vasúti szolgáltatás biztosításához
az infrastrukturálismodernizációval.

A GSM-R 2 rendszerkiépítés 1. és 2. fázisában megvalósítandó vonalszakaszok
A projekt eddigi eseményei, eredményei a MÁV szemszögéből
• GSM-R2 rendszerintegrációs
első műszaki mérföldkövét elérte a Vállalkozó (Horog utcai
M1 bővítése). Az integrációs
feladatok elvégzésében a GSMR1 Vállalkozó is részt vett.
• GSM-R2 referencia szakaszon
(Cegléd–Kecskemét vsz.-on),
3 bázisállomás telepítésre került.
• GSM-R2 referencia szakaszon bevezetésre került a minicsöves technológia.
• GSM-R1 Projektben megkezdődött a próbaüzem.

⌇

103

III. Magyar Közlekedési Konferencia
2019. október 15–17., Eger

Szekció III.

2019. október 17., csütörtök
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A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

vI. Egyszerűsített korszerűsítésről egyszerűen

Előadó: Suhajda Balázs, MÁV Zrt. Beruházás lebonyolító igazgatóság

⌇ Suhajda Balázs, Máv Zrt. Beruházás lebonyolító igazgatóság

•
•

•
•
•

⌇

104

EU fejlesztések ellenére a hálózat inhomogén.
A pályaállapotok karbantartási eszközökkel nem javíthatók – az ütemes menetrend
biztosításához szükséges paraméterek nehezen biztosíthatóak, különös tekintettettel a mellékvonalakon.
A kihívásokra válasz: együttgondolkodás
szükségessége MÁV csoporton belül, VPE,
Tulajdonos .....
Priorizálás – egyszerűsített korszerűsítés – menetrend igazítása.
0. ütem előkészítés, I. ütem, II. ütem. =
kormányzati döntés.

Technológiai fejlesztések az utasainkért

TECHNOLóGIAI FEJLESZTÉSEK AZ UTASAINKÉRT

2019. október 17., csütörtök

⌇

A szekció levezető elnöke: Magyar Zoltán TEB igazgató, Máv Zrt.

vII. Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza-híd felújítása
Előadó: Benedekné Győri Enikő pályalétesítményi szakértő,
MÁV Zrt. Híd- és alépítményi osztály
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⌇

Benedekné Győri Enikő pályalétesítményi szakértő,
⌇ Máv
Zrt. Híd- és alépítményi osztály

Történeti áttekintés:
• 1887. fa szerkezetű híd: 780 m összhossz
• 1906. mederszerkezet átépítése
• 1919. ártéri hidak leégtek, mederszerkezetet
felrobbantották
• 1923. ártéri hidak átépítése, mederhidak
helyreállítása: 589 m összhossz
• 1944. mederhíd felszerkezete, mederpillérek
és 8 db ártéri pillér megsérült
• 1948. pillérek helyreállítása
• 1956. felszerkezet helyreállítása
• 1958. forgalomba helyezés: közös híd
• 1974-75. ártéri hidak átépítése öszvérszerkezetté-nyíláskiosztás változatlan
• 1978. mederszerkezetek korrózióvédelme
• 1997. felújítási terv
• 2012. átépítési tervek (építési engedéllyel)
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Interaktív Zóna

INTERAKTív ZóNA: DIGITáLIS INFRASTRUKTúRA A KöZLEKEDÉSBIZTONSáG
SZOLGáLATáBAN

Interaktív Zóna

Az ITS Hungary Egyesület, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Budapest Közút Zrt. 2019-ben második alkalommal szervezte meg közösen az Interaktív Zónát a magyarországi legjelentősebb közlekedési konferenciánk a III. Magyar Közlekedési Konferenciának a részeként.

rendezvény épülete előtt
⌇ Afelállított
mobil változtatható

Jelzésképű Tábla, úgynevezett „Zsiráf”

Az Eger teremben kialakított Interaktív Zóna két elkülönülő részből állt idén is a tavalyihoz hasonlóan. Az
előtérben a különféle iparági szereplők, szervezetek mutatkozhattak be, míg egy külön teremben kerekasztal
beszélgetéseken vitatták meg a résztvevők a különféle közlekedésbiztonsági kérdéseket.
Szilvai József Attila, az ITS Hungary egyesület elnöke és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint Holnapy László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Osztályának főosztályvezető-helyettese nyitották meg hivatalosan.
Mind az Interaktív Zóna szakkiállítása, mind a panelbeszélgetések elsődleges célja a közlekedésbiztonság javítását szolgáló intézkedések, legújabb fejlesztések, innovációk bemutatása. A témát volt hivatott hangsúlyozni
a rendezvénynek helyet adó konferenciaközpont előtt elhelyezett tehergépjárműre erősíthető ütközéselnyelő.
Ez a berendezés gyakorlatilag egy gyűrődési zónaként viselkedik védve a terelést végző járművet és a munkavégzést folytatókat egyaránt.

⌇ Sérült ütközéselnyelő berendezés

⌇

106

Interaktív Zóna: Digitális infrastruktúra a közlekedésbiztonság szolgálatában

⌇

INTERAKTív ZóNA: DIGITáLIS INFRASTRUKTúRA A KöZLEKEDÉSBIZTONSáG
SZOLGáLATáBAN

Interaktív Zóna

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség nyílt a szakkiállításon hazai vállalatoknak és nonprofit szervezeteknek
szakmai tevékenységük, profiljuk megismerésére. A Magyar Közúton felül olyan intelligens közlekedési rendszerekkel foglalkozó vállalatok is megjelentek, mint a Budapest Közút, az Inventure Automotive, Intermap,
GeoX, ARH, Budapesti Műszaki Egyetem, Commsignia, Ex Ante. A Magyar Közút standja az európai uniós
tárfinanszírozású CROCODILE korridor projekt második és harmadik fázis eredményeinek, a TN-ITS GO,
valamint a C-Roads Platformban való részvétel hazai vonatkozásait mutatta be. Fő célunk az volt, hogy a téma
iránt érdeklődők számára közérthetően mutassuk be eredményeinket és jövőbeni terveinket, valamint a kihívásokat. Vállalatunkat képviselő kollégáink készségesen válaszoltak a felmerülő kérdésekre a rendezvény során.
További információk a https://internet.kozut.hu/intelligens-kozlekedesi-rendszerek/ oldalon vagy a Magyar
Közút blogján a https://internet.kozut.hu/category/blog/ cím alatt olvashatóak.

Interaktív Zóna Magyar Közutas standja
⌇ AzBalról
jobbra: verdes Máté, verdes Csilla, Tóbiás Judit, Kovács áron, Nagy ádám

⌇
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Interaktív Zóna

Az Interaktív Zóna az Eger teremben kapott helyet, melynek színvonalát a nemzetköziség, külföldi szakemberek bevonása növelte. Itt a hallgatóság a hagyományos, konferencia jellegű kereteken átlépve interaktív
módon lehetett részese az előadásoknak. A szakemberek nézőpontjai, gondolataik panelbeszélgetések kellemes
hangulatában kerültek kifejtésre. A közönség kérdései egy internetes felületen jelentek meg, amelyeket a beszélgetések vezetői igyekeztek beilleszteni a szakmai programba. A panelbeszélgetések olyan témákat érintett,
mint a(z):
• Közlekedésbiztonság testközelből
Pál András (MK), Rácz Tamás (vezess.hu), Juhász Csaba (MK), Óberling József (ORFK), Varga Tibor (gépjármű szakértő)

⌇ Juhász Csaba mérnökségvezető vázolja a közutakon tapasztalat veszélyes helyzeteket és annak kialakulását előidéző okokat

⌇

108

Interaktív Zóna: Digitális infrastruktúra a közlekedésbiztonság szolgálatában

⌇

INTERAKTív ZóNA: DIGITáLIS INFRASTRUKTúRA A KöZLEKEDÉSBIZTONSáG
SZOLGáLATáBAN

Interaktív Zóna

• Forgalommenedzsment
Dr. Tóth János (KTE főtitkár, BME tanszékvezető), Tomschek Tamás Attila (MK), Fekete Gyula (Budapest
Közút), Wolfgang Kernstock (Austriatech), Varga Norbert (BME HIT), Bokor László (BME HIT)

Tóth János (balról)
⌇ Dr.
moderálásával zajló beszélgetés
a forgalommenedzsmentről

• Önvezető autózás más szemszögből
Hesz Mátyás (Mobilitás Platform, KTI), Dr. Dávid Alíz (Mobilitás Platform), Dr. Kádár Marcell (MK),
Dr. Kékuti Ákos (Germus & Társai), Hamar Zoltán (APZ), Dr. Ujfalussy Zsolt (AImotive)

A Közlekedésbiztonság testközelből című beszélgetést Pál András moderálta, ahol igen érdekes gondolatok hangzottak el. Ezt a Forgalommenedzsment témaköre követte dr. Tóth János vezetésével, angol nyelven. Olyan lényegi témákat érintettek, mint a hazai forgalmi menedzsment tervek alkalmazhatósága, információs csatornák
és az e-Call. Az Önvezető autózás más szemszögből címmel indított eszmecserét Hesz Mátyás koordinálta a
szekció zárásaként. A hallgatóság megismerkedhetett az autonóm autózás egyes jogi vonatkozásaival is, többek
között a felelősségi és adatkezelési kérdések is felmerültek a jövő közlekedésének e formájához kapcsolódóan.

⌇
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CROCODILE 2
CROCODILE 2 STEERING COMITTEE ÉS TECHNICAL WORKSHOP

Az egri rendezvény adott otthont a CROCODILE 2 projekt bizottsági ülésének. Jelen voltak a horvát, osztrák,
spanyol, görög, lengyel, olasz, szlovén, német, cseh és ciprusi partnereink is, akik a konferencián résztvevők
számára és a projektvezetés előtt ismertették tevékenységüket.

Németország
Képviselő: Dieter Sage
Németország 3 kiemelkedő eredményt prezentált. Berlin–Brandenburgban kiépítésre került egy közlekedési
központ, amelynek feladata a brandenburgi autópálya hálózat irányítása és forgalmi menedzselése. Megvalósult
a helyi Nemzeti Adathozzáférési Pont, a statikus és dinamikus információkat a DATEX II adatmodell és
adatcsere-szabványnak megfelelően teszik közzé. A saxonyi központ az alagutak forgalmának központi irányítását és monitorozásának lehetőségét teremtette meg, illetve az e-Call automatikus segélyhívó rendszer is
megvalósult. A tartományban a forgalom, az út állapotát és az időjárási körülményeket kamerákkal figyelik.
Az úton folyó munkákról egy mobiltelefonos applikáció ad valós idejű tájékoztatást térképes megjelenítéssel.
Ez a hatóságok és a közlekedők számára is hasznos információforrás.

⌇
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CROCODILE 2 STEERING COMITTEE ÉS TECHNICAL WORKSHOP

Ciprus
Képviselő: Aristotelis Savva
Ciprus a Nemzeti Adathozzáférési
Pontjának funkcióit és képességeit
fejlesztette tovább. A 2014 óta működő NAP rendszerben fokozták a forgalom monitorozásának lehetőségeit
és gyakorlati alkalmazásba helyezték
a Swarco MIZAR nevű menedzsment platformját. Az adatok biztonságának szintjét is növelték, valamint
a beérkező adatok analizálásával már
előrejelzést is képes végezni a rendszer. A fejlesztések során a következő
igényeket és szempontokat vették
figyelembe:
• forgalmi eseményekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés megkönnyítése,
• úthálózati változások frissítése,
• nyers forgalmi adatok hozzáférhetővé tétele statisztikai elemzésekhez,
• útvonaltervezés,
• környezetterhelési adatok összekapcsolása a forgalmi adatokkal.
Ausztria
Képviselő: Wolfgang Kernstock
Az osztrák együttműködésben az ASFINAG és az
AustriaTech vett részt. Olyan ITS megoldásokat
valósítottak meg, mint központi adatgyűjtés, forgalomtechnikai munkaállomások kialakítása, forgalmi
menedzsment tervek létrehozása, alagút monitoring
rendszerek, térinformatikai adatbázisok, úton folyó
munkákkal kapcsolatos adatgyűjtés, szenzorok és rádióállomások telepítése. A rendszerek főként az osztrák
autópálya hálózatot támogatják, autópályaszakaszaik
közel 90%-os lefedettséggel figyelhető meg kamerákon keresztül. Az A6-os autópályán parkolásirányítási rendszer működik, a határátkelőknél várható várakozási idő is kijelzésre kerül a közlekedők számára.
Több országhoz hasonlóan itt is megvalósult a Nemzeti Adathozzáférési Pont.
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Olaszország
Képviselő: Enrico Ferrante (Autovie Venete)
Olaszországban a Velence és Trieszt között kiépített
autópályán – mely a mediterrán folyosó része – elkezdődtek a 3. forgalmi sáv építésének munkálatai.
Ez egy közel 100 km hosszú szakasz, 2013 és 2023
között zajló bővítést jelent. Az itt telepített ITS eszközöket ideiglenesen eltávolították. A forgalmi menedzsment tervek gyors reagálást biztosítanak havária esetére. A közösségi médiában való jelenlétüket
is fokozták, céljük a közlekedők érzékenyítése és biztonságos közlekedésre motiválása. A forgalmi információk és útvonalajánlások az Infoviaggiando alkalmazásban érhetők el.

Szlovénia
Képviselő: Brane Nastran
Szlovéniában elsőként épült ki az a forgalmi irányító
rendszer, amely DATEX II alapon integrálta szomszédos országainak adatait a saját rendszerébe. A webkamerák képei online felületen és mobiltelefonos
applikáción keresztül közvetlenül elérhetők, ezen
felül Kozina településen egy
új forgalmi menedzsment központot építettek ki.

⌇

112

CROCODILE 2 Steering Comittee és Technical Workshop

⌇

CROCODILE 2 STEERING COMITTEE ÉS TECHNICAL WORKSHOP

Csehország
Képviselő: Martin Pichl, Radek Volf
Csehországban a NAP szerepét jelenleg az NTIC (Nemzeti Forgalmi Információs Központ) tölti be. Országszerte több csatornán keresztül is lehetőség van a közlekedéssel kapcsolatos információk megosztására: webes
felületek, applikációk, RDS-TMC, rádió, RSD telefonközpont. A tehergépjármű parkolás irányítási rendszer
132 parkolót és autópálya pihenőt foglal magában a Cseh Köztársaság területén.

Románia
Romániában a NAP alapját képző adatbázishoz és adatközponthoz szükséges technológia és szoftverek kerültek beszerzésre. A rendszer kiépítésének befejezése 2019 végére várható. Ezen felül folyamatban van a meglévő ITS rendszerek összekapcsolása a monitoring központtal az A1 autópályán, amelyet egy közel 30 km
hosszú szakaszon, optikai kábelekkel kiviteleznek. Így időjárási és valós idejű forgalmi adatokat tudnak eljuttatni a központnak.
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Magyarország
A projekt két fő területre – információgyűjtésre és automatikus adatcsere kialakítására – összpontosít és
a valós idejű utastájékoztatás megvalósítására hivatott. Mintegy 70 helyszínen telepítettek adatgyűjtő eszközöket (automatizált on-line érzékelők, C-ITS eszközök, forgalomfigyelő és automatizált incidensfelismerő
kamerák, webkamerák) és forgalmi menedzsment eszközöket, valamint kiterjesztésre került az intelligens tehergépjármű-parkolási rendszer a TEN-T gerinchálózaton, nagyjából 100 kilométerenként. A Nemzeti Adathozzáférési Pont kialakítása mellett a DATEX információs csomópont frissítésére is sor került.

Lengyelország
Képviselő: Adam Kłos
Lengyelország célja megbízható információk nyújtása az úthasználók számára. Ezen felül a különböző útkezelő
rendszerek közötti adatcsere kompatibilitási problémáit szerette volna megoldani. A lengyel NAP 2017 végén
indult be, amelynek segítségével a balesetekről, azok körülményeiről tesznek elérhetővé információkat. Az
adathozzáférési pont díjmentesen használható,
nyilvános szereplők szolgáltatnak, a nemzeti úthálózat nagyrészét lefedi,
DATEX II alapú és 50
szolgáltató cég regisztrált eddig.

⌇

114

CROCODILE 2 Steering Comittee és Technical Workshop

⌇

CROCODILE 2 STEERING COMITTEE ÉS TECHNICAL WORKSHOP

Görögország
Képviselők: Konstantinos Papadimitriou, Athanasios Koukounaris, Afroditi Stamelou
A Görögországban működő NAP igen változatos szolgáltatások megvalósítását foglalja magában. Képes többek között adatgyűjtésre az időjárásról, a forgalmi állapotról (időbeli sebesség, torlódás), forgalomszámlálásról,
változtatható jelzésképű táblákról, illetve a kooperatív ITS üzenetekről.
Telepítésre került 40 kamera az Egnatia Odos autópályán, mely képes a videóképek tartalmának elemzésére,
gyűjti és feldolgozza a forgalmi adatokat, majd továbbítja a NAP felé.
Öt forgalomirányító központban frissítették a forgalom menedzsment rendszereket ezen az autópályán, amelyek lehetőséget teremtenek forgalmi adatok kinyerésére, közlekedési eseményekhez kapcsolódó információk
és VJT üzenetek közlésére.
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A tavalyi év nagy népszerűségére tekintettel újra megszervezésre került a KTE–Magyar Közút szervezésében a III. Magyar Közlekedési Konferencia.
A konferencia előkészítését és annak szervezését elindítandó megbeszélésre 2019. április 1-jén került
sor a Magyar Közút Nonprofit Zrt. budapesti központjában. Ezt követően havi rendszereséggel ült
össze a szakmai szervezőbizottság a rendezvényszervezőkkel a Magyar Közút központjában, összesen
hét alkalommal.
A konferenciára történő regisztrációt 2019. július 18-án
nyitottuk meg és szeptember 30-án zártuk le, amely
azt jelenti, hogy az érdeklődőknek két hónap és két
hét állt rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek a rendezvényre.

A KTE honlapján kívül az esemény megjelent a KTE
hírlevelében (havi egy alkalom), a KTE Programajánlójában (havi két alkalom), valamint az Innotéka
magazinban (havi egy alkalom) és az Innotéka honlapján.
A konferencián összesen 141 előadó vett részt és 91
előadást hallgathattak meg a vendégek.
A fenti előadói létszám az összes előadót, szekcióvezetőt, levezető elnököt és moderátort, valamint a
Magyar Közút Interaktív Zónájában lévő panelbeszélgetések résztvevőit is magába foglalja.

*A 2. és 3. napi létszámok csak becsült létszámok. 2018-ban nem volt napi regisztráció. 2019-ben ugyan kértük a vendégektől a napi regisztrációt, de a korábban érkezett résztvevők nem mindegyike regisztrálta be magát
a további napokra.
A három nap alatt 925 fő vett részt a konferencián, mely a 2018-as évhez képest 10 %-os emelkedést jelent.
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A rendezvényen a szakma jelentős része képviseltette magát. A KTE és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mellett
jelen volt a NIF Zrt., Budapest Közút Zrt., MÁV Zrt., DÖMPER Kft., Colas, Strabag Kft., UTIBER Zrt.,
BKK Zrt., ITM és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. is.
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A szakmai előadások túl a vendégeknek lehetőségük nyílt kötetlen szakmai beszélgetéseken részt venni, az interaktív zónában a technikai újdonságokkal ismerkedni.

⌇ Balról jobbra: Jungbluth György (MK), Szerencsi Gábor (MK), Mezei Attila (MK)
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DíJáTADáSOK

„ÉV FORGALMÁSZA” DíJ
17. alkalommal adta át a Magyar Forgalomtechnikusok Alapítványa az „Év forgalmásza”
díjat, melyet idén dr. Maklári Jenő kapott.

jobbra: Dr. Mocsári Tibor, Holnapy
⌇ Balról
László, Szilvai József Attila, Dr. Maklári
Jenő, Bíró József

FOTóPÁLYÁZAT
A Közlekedéstudományi Egyesület fotópályázatot hirdetett a közlekedési szakterület képi megjelenítésének erősítésére.
A pályázat célja volt ápolni azt a hagyományt, amelyben a közlekedési szakma képekben is láthatóvá válik, továbbá a fotóarchívum bővítése, a készülő szakmai kiadványok megfelelő minőségű és mennyiségű képanyaggal való ellátása.
2019-ban négy évszakra vonatkozó pályázat került kiírásra, ahol három kategóriában lehetett pályázni, melyekre digitális
fényképezőgéppel készített képeket lehetett beküldeni, illetve további egy kategóriában csak a mobiltelefonnal készített felvételeket vártak a szervezők.
Díjazottak:
Varga Ádám Levente:
1. helyezett Közutak és vasutak és Közlekedési pillanatok kategóriában
2. helyezett Műtárgyak és Mobiltelefon kategóriában
André László:
1. helyezett Műtárgyak és Mobiltelefon kategóriában
2. helyezett Közutak és vasutak és Közlekedési pillanatok kategóriában
Szőnyi István:
3. helyezett Műtárgyak és Közlekedési pillanatok kategóriában

Paár Nándor:
3. helyezett Mobiltelefon kategóriában

Balról jobbra: Paár Nándor, Szőnyi István, varga ádám Levente, André
⌇ László,
Dr. Makula László
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Dr. Makula László:
3. helyezett Közutak és vasutak kategóriában
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SZAKMAI PROGRAM

Idén egy szakmai program került megrendezésre a konferencia második napján, október 16-án a szekció előadásokkal párhuzamosan 2 turnusban. Az M25 autóút építésének és kivitelezésének megtekintése a NIF Zrt.
és a He-Do Kft. segítségével.
Az M25 autóút építésének és kivitelezésének megtekintésén 106 fő vett részt.
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Szervezők

Támogató

Holnapy László
Magda Attila
Mikesz Csaba
Ozorák Gábor
Schaﬀhauser Gellért
Szanku Kitti
Szabó Orsolya
Szerencsi Gábor
Szilvai József Attila
Thoroczkay Zsolt
Tóth János

Médiatámogató

Kiállítók
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