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Az Országos Intézőbizottsági Ülés Napirendje
1) Beszámoló a KTE legutóbbi, 2021. április 22-én tartott online OIB Ülés és a 2021. május
26-i Országos Elnökségi ülés és Küldöttközgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról,
beleértve a KTE járvány helyzetre adott válaszait, helyzetét és terveit
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
2) Egyesületi kitüntetési javaslat
(Jáky József-díj, Széchenyi István emlékplakett, Kerkápoly Endre-díj, KTE-ért emlékplakett,
Ifjúsági-díj, Gárdai Gábor emléklap, Czére Béla díj, Örökös tagság)
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
3) Egyesületi kitüntető jelvények (arany-ezüst) darabszámára javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
4) A KTE 2022. évi nagyrendezvény tervezetének megvitatása
Előterjesztő: Bősze Sándor főtitkárhelyettes
5) Diplomaterv- és Irodalmi díj pályázatokra beérkezett javaslatok megvitatása
Előterjesztők: Dr. Tulipánt Gergely és Dr. Tánczos Lászlóné elnökök
6) Beszámoló a KTE pénzügyi helyzetéről, javaslat a 2022-es előzetes pénzügyi tervre
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
7) Beszélgetés a KTE jelenéről és jövőjéről különös tekintettel a pandémia okozta helyzetre a
tanulságokkal, kilátásokkal.

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
8) Egyebek
Dr. Tóth János, főtitkár
Köszönti a résztvevőket személyesen és az online térben egyaránt. Megkér mindenkit, hogy ha
a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel, javaslat van, akkor azt jelezzék.
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Elmondja, hogy a Titkárságon személyi változások történtek. Kaposvári Lilla augusztus óta
dolgozik asszisztensi pozícióban, és nem rég járt le a próba ideje, véglegesítették. Még egy
változás történt. Orosz Balázs lett az ügyvezetője az Egyesületnek, aki a KTI-ből jött át. Megkéri,
hogy mutatkozzon be pár mondatban. Dr. Tóth János jó munkát kíván, illetve megemlíti, hogy
Szanku Kitti kolléganő anyai örömök elé néz, és gratulál hozzá. December-január végéig
várhatóan még a Titkárságon dolgozik. Elmondja, hogy még nem tudják, hogy fogják kezelni a
helyzetet, és hogy fel fognak-e venni valakit a helyére, és hogy mikor, ez a pandémia függvénye.
Sajnálattal közli, hogy a nyár folyamán Dr. Havas Péter elhunyt, aki a Diplomaterv és
szakképzést koordináló bizottságnak volt az elnöke. Elmondja, hogy a diplomaterv pályázatokkal
kapcsolatban még terveik voltak a jövőre nézve, de ez sajnos már nem következik be. Megkérte
Dr. Tulipánt Gergelyt, aki korábban részt vett a bizottság munkájában, hogy vegye át Péternek a
szerepét, és legyen elnök, és vonjon be valakit maga helyett a bizottság munkájába, ha szükséges.
Kevés pályázat érkezett idén, ezért még nem volt létszámbővítés. A munkáját a bizottság
elvégezte, és a jelentést erről el is küldte az OIB részére.
Elmondja, hogy A Közlekedési Kultúra Napját május 11-én online formában megtartották. A
Magyar Mérnöki Kamara támogatásával, mert a helyszínt és a technikát ők biztosították. Úgy
gondolja, hogy sikeres volt. Jelentős számú program valósult meg, és a meghirdetett pályázatokat
lebonyolították. Eredményt hirdettek, és a pályázati díjátadóra egy igazán impozáns keretek
között került sor a Várkert Bazárban.
Meghirdették a Közlekedési Innovációi Díjat is, aminek az eredményhirdetése a Figyelő Top
200-as Gálán november elején történt meg. Erre idén kevesebb pályázat érkezett, az előző évhez
képest. Ennek ellenére minden egyes pályázat nagyon színvonalas volt. Egy győztest hirdettek,
és a díjat át is tudták már adni.
A konferenciákat tavasszal online formában tartották, néhányat őszre halasztottak. Tavasszal egy
online konferenciára került sor Debrecenben, a Regionális Közlekedési Konferencia. Egynapos
rendezvény volt, szakmai tartalmát tekintve sikeres, a résztvevők száma megfelelő volt. A másik
online a Közlekedéstudományi Konferencia Győrben, ami júniusban került megrendezésre.
Létszámban a jelenléti konferencia számait közelítette.
Őszre jelenléti konferenciákat terveztek, és meg is tudták valósítani. A Városi Közlekedés
Konferenciával kezdődött Balatonfenyvesen, ami második alkalommal került közös
megrendezésre a BKV-val. Tavaly még ez a konferencia csak az online térben valósult meg.
Tavaly külön került megrendezésre, egynapos Városi Közlekedés, és egynapos City Rail
konferencia, idén Balatonfenyvesen, egyszerre. A jelenléti konferenciák hiánya miatt, nagyon
sokan vettek részt ezen a konferencián. Hasonlóan a bükfürdői konferencián is a szokásos
létszámmal találkoztunk. A színvonalas szakmai tartalom mellett megvolt a háttértámogatás is

Minisztérium részéről, illetve a közlekedési cégek vezetőinek részéről. A harkányi Új
megoldások a közösségi közlekedésben elnevezésű konferenciát is személyes jelenléttel sikerült
megrendezni. Sikeres volt szakmai tartalom és résztvevői létszám tekintetében is. A Magyar
Közlekedési Konferencia Siófokon először került megrendezésre, korábban Egerben volt. Tavaly
online lett volna megtartva, de le kellett mondani a Kormány intézkedései miatt. Az eddigi évek
létszámához képest, ami 6-700 szokott lenni, idén 500 körüli volt. Ebben a helyzetben ez is egy
szép szám, és sikeres volt a konferencia. A korábban három napos rendezvényt, most két naposra
lett összevonva.
Az EPTS konferencia idén Szlovéniában volt, Mariborban, ahol az Egyesület képviseltette
magát, illetve több magyar résztvevő is volt. Jövőre Magyarországon lesz az EPTS konferencia.
a győri Közlekedéstudományi Konferenciával fogják együtt megrendezni. A jövő júniusi
rendezvényt fogják meghirdetni a nemzetközi szervezet felé is. Tervezetten lett volna még egy
kisebb konferencia, az orvosok által megrendezett közlekedésbiztonsággal foglalkozó
konferencia, de egy-két héttel előtte le kellett mondani a pandémiás helyzetre hivatkozva.
Kifejezetten
az
orvosok
kérésére,
jövő
év
márciusára
lett
elhalasztva.
Beszél majd a későbbiekben az Egyesület anyagi helyzetéről. Néhány szóban megemlíti
elöljáróban, hogy a Városi Közlekedés lapnak finanszírozása a tavalyi év közepe óta nem
megoldott, és keresik a lehetőségeket. Dr. Fónagy János elnök úr közbenjárásának köszönhetően,
várhatóan két helyről is kapnak támogatást a lap kiadásához. A lapnak elmaradásai vannak.
Ebben az évben csak egy szám jelent meg, a második szám hamarosan nyomdába kerül. A
lemaradás nem az anyagi helyzet miatt van, hanem a szerkesztőbizottság a pandémia miatt nem
tudott ugyanolyan intenzitással dolgozni.
Dr. Mosóczi László államtitkár úr, a KTE társelnöke és Dr. Palkovics László miniszter úr
irányába lépéseket tett, hogy támogatással az Egyesületet mozdítsák ki a nehéz anyagi
helyzetből. Reméli hamarosan egy szerződés formájában is sikerül rögzíteni, hogy mit vállal az
Egyesület és mit kap cserébe. Nagyjából a tavalyi hiány felét vagy kétharmadát pótolni fogja és
akkor talán anyagilag meg tud az Egyesület nyugodni.
Dr. Tóth János ennyit gondolt szólni az elmúlt időszakról, és kérdezi a résztvevőket, hogy van-e
valakinek hozzátennivalója, vagy kérdése.
Hozzászóló hiányában belekezd a második napirendi pontba. Kéri, hogy a meghívóban szereplő
sorrendben haladjanak. A Jáky József-díjra érkezett javaslatokkal és méltatásokkal kezdenek.
Elmondja, hogy ez a díj alapvetően az Egyesületen belüli tudományos munka elismeréseként
adható. 15 éves tagság, és arany jelvény a feltétel. Egy évben összesen három ilyen díjat tudnak
kiadni. A jelentkezések alapján most két javaslat érkezett. Kallus Tihamér a Borsod-AbaújZemplén megyei területi szervezettől, és Dr. Kormányos László a Vasúti tagozat részéről.
Kérdezi, hogy van-e a jelöltekkel észrevétele, illetve ez a fórum újabb javaslatokat is tehet.

KTE-be
Sorszám

NÉV

belépés
éve

Jelenlegi
tisztsége

Szervezet
i
egység

Javasolta

Megjegyzés

1.

2.

Kallus Tihamér

Kormányos László Dr.

1987

2002

szakcsoport
elnök

BAZ Megyei
Ter. Szerv.

BAZ Megyei Ter. Szerv. E-2013 A-2017

küldött,
elnökségi
tag

Vasúti
Tagozat

Vasúti Tagozat

I-2005 A-2018

Szavazásra bocsájtja az elhangzottakat, és kéri, hogy csak az szavazzon, aki nem ért egyet a
javaslattal. Egyhangúlag mindenki elfogadta.
A következő a Széchenyi István emlékplakett. Egyesületi szervezői munkáért adható
elismerésként. Feltétele a 10 éves tagság, és arany jelvény. Minden évben hat darab
emlékplakettet osztanak ki.
A javaslatok alapján 11 főre érkezett előterjesztés. Reméli, hogy mindenki át tudta nézni a
megküldött anyagok alapján a méltatásokat. Megkérdezi, hogy az felsorolt személyekkel
kapcsolatban van-e észrevétel, illetve van-e újabb javaslat.

Sor-

KTE-be
Szervezeti
egység

Javasolta

Kitüntetései

Berente István

1994

Bács-Kiskun
Megyei Területi
Szervezet

Bács-Kiskun
Megyei Területi
Szervezet

E-2002 A-2010

2.

Bíró János

1982

Fejér Megyei
Területi Szervezet

Fejér Megyei
Területi Szervezet

E-2005 A-2008

3.

Drotár Judit

1994

BAZ Megyei Ter.
Szerv.

BAZ Megyei Ter.
Szerv.

E-2003 A-2013

4.

Friedmann
Tamás

2007

Tolna Megyei
Területi Szervezet

Tolna Megyei
Területi Szervezet

A-2012

Hajdú-Bihar
Megyei területi
Szervezet

E-2012 A-2017

Általános
Közlekedési
Tagozat

A-2009

NÉV

belépés
éve

1.

szám

Jelenlegi
tisztsége

szakcsoport
titkár

5.

Hadnagy Attila

2003

küldött

Hajdú-Bihar
Megyei területi
Szervezet

6.

Horváth Zsolt
Csaba

2006

tagozati
elnök

Általános
Közlekedési
Tagozat

7.

Lendvai Gábor

1995

8.

Nagy László

2003

9.

Rajna József

2000

Szonntag

1984

Thoroczkay

2014

10. Andor

11. Zsolt

Városi
Közlekedési
Tagozat

Városi Közlekedési
Tagozat

E-2010 A-2015

Somogy Megyei
Területi Szervezet

Somogy Megyei
Területi Szervezet

E-2011 A-2015

Heves Megyei
Területi Szervezet

Heves Megyei
Területi Szervezet

E-2008 A-2017

szakosztály
elnök

Városi
Közlekedési
Tagozat

Városi Közlekedési
Tagozat

I-1987 E-1997
A-2002

tagozati
elnök

Közlekedésépítési
Tagozat

Heves M-i Ter.
Szervezet

E-2016 A-2019

szakcsoport
titkár

Dr.
Horváth
Balázs,
a
főtitkárhelyettes
A túljelentkezés miatt javasolja, hogy nézzék meg a területi szervezeteknél és tagozatoknál, hogy
voltak-e rendezvények, események. Úgy gondolja, hogy ha nem volt esemény, nem volt mit
szervezni, és az emlékplakett a magas szervezői munkáért jár.
Dr.
Tóth
János
Megköszöni a hozzászólást. Illetve hozzáteszi, hogy ellenőrizni kell a feltételek teljesülését is.
Végig mennek a neveken, és megkér mindenkit, aki javasolt, szólaljon fel.
Aszódi Sándor, az Általános Közlekedési Tagozat titkára
Javasolni szeretné Horváth Zsolt Csabát, mert sokat segített a Közlekedéstechnikai Napok
beindítását. A papírján még 79 rendezvény szerepelt, de 89 rendezvénynél tartanak, melyeket
videókonferencia keretében tartottak meg. 2020. októberében egy új szakosztállyal bővült a
tagozatuk is. Szeretné, ha mások is megerősítenék Horváth Zsolt Csaba munkáját.
Dr. Bálint Ákos, a Csongrád-Csanád megyei területi szervezet titkára
Egyetlen javaslattal élne, hogy a Városi Közlekedési tagozat jelenlévő képviselője a két jelöltje
közül egyet választana, és a másikat áttennék jövőre, akkor már csökkene a létszám.
Bíró József, elnökhelyettes
Aszódi Sándorhoz csatlakozva, Horváth Zsolt Csabát szeretné javasolni. Több szálon dolgoznak
együtt az Általános Közlekedési Tagozattal, és több ügyben kerülnek kapcsolatba. Horváth Zsolt
Csaba hosszú ideje a szívén viseli az Egyesület sorsát, és sokrétű tevékenységet folytat.
Dr.
Tóth
János
Hozzáteszi, hogy a KTE vezetőség nevében, ők is előterjesztették volna Horváth Zsolt Csabát,
de mivel látták a tagozat előterjesztést, ezért nem tették meg. Valóban sokat segítette, támogatta
és szervezte a Közlekedéstechnikai rendezvényeket.
Jangel Mátyás, a Városi Közlekedés tagozat titkára

A Városi Közlekedés tagozat nevében, Szonntag Andor úr kitűntetés jelöltségét szeretné
fenntartani. Lendvai Gábor urat pedig idénre visszalépteti. Szonntag Andorról azt kell tudni,
hogy egy elég hosszú, aktív életútja zárult le idén a nyugdíjazásával. Szerinte nem csak azt kéne
figyelni az emlékplakett megszavazásánál, hogy 2020. január 1, és a mai napig hány lezajlott
rendezvényben segédkezett, hanem elsősorban az élet útja során elég sokat segítette főleg a
Tagozat, a BKV és KTE munkáját. Az előtte szólókkal pedig egyet ért Horváth Zsolt Csabával
kapcsolatban.
Dr.
Tóth
János
Azt mondja, hogy ha nincs másnak hozzászólni valója, akkor végig mennek a táblázatban
szereplő neveken, és szavazással eldöntik, ki legyen az a hat név, aki marad.

Név
Főtitkár
Főtitkárhelyettesek
Területi szervezet/Tagozat
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád-Csanád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Somogy megye
Sopron
Szabolcs-Szatmár megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
Általános Közlekedési Tagozat
Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozata
Gépjárműközlekedési Tagozat
Hajózási Tagozat
Közlekedésbiztonsági Tagozat
Közlekedésépítési Tagozat
Légiközlekedési Tagozat
Vasúti Tagozat
Városi Közlekedési Tagozat

Összesen:

Szonntag Andor

Rajna József

Nagy László

Lendvai Gábor

Horváth Zsolt Csaba

Hadnagy Attila

Drotár Judit

Titulus

Tóth János Dr.
főtitkár
Dr. Heinczinger Máriafőtitkárhelyettes
Tóthné Temesi Kinga főtitkárhelyettes
Bősze Sándor
főtitkárhelyettes
Horváth Balázs Dr. főtitkárhelyettes

Név

Bíró János

Berente István

Közlekdéstudományi Egyesület

Friedmann Tamás

Széchenyi István emlékplakett, 6 db adható

Thoroczkay Zsolt

Jelöltek

SZAVAZÁS

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

1

Titulus

Tarjányi Zoltán
titkár
Patyiné Brezovich Évatitkár
Karsai Mihály
titkár
Vasvári Péter
titkár
Bálint Ákos Dr.
titkár
Molnár István
titkár
Nagy Viktor
titkár
Demkó László
titkár
Sivák László
titkár
Kollár Viktor
titkár
Geszler Attila
titkár
Szepessy Gábor
titkár
Boa Árpád
titkár
Németh Béla
titkár
Szekeres István
titkár
Dr. Erdélyi Zsuzsannatitkár
Stangl Imre
titkár
Holonics Renáta
titkár
Tóth János László
titkár
Aszódi Sándor
titkár

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Szombati Mária
Csermely Tibor
Csobay Balázs
Tóth Tibor
Schaffhauser
Gellért
Selymes Péter Dr.
Dr. Fenyves László
Jangel Mátyás

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
24

1
1
1
25

1

titkár
titkár
titkár
titkár
titkár
titkár
titkár
titkár
Összesen:

1

1
1

1
1

1
0

1
24

13

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0
6
0
6
0
6
0
0
0
6

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

6
6
6
6

1
1
1
25

1
1
1
15

1
1
1
24

1
1
1
1

1

0

0

1
1
1
1
1
1
1

0
6
6
6
0

0

0

Vasvári Péter, a BAZ megye területi szervezet titkára
Szeretné azt az észrevételét tenni, hogy a tizenegyedik jelöltnek nincs meg a 10 éves tagsága.

Dr.
Tóth
János
Egyetért az észrevétellel, és elmondja, hogy ezért említette az ülés elején, hogy meg kell vizsgálni
a jelölteknél a feltételeket is. Nem csak a 10 év, ami akadály, hanem, hogy 3 éven belül kapott
másik kitüntetést is. Pirossal van jelölve a táblázatban az az adat, ami nem teszi lehetővé jelölését.
Az első kolléga Berente István, de nem szólalt fel senki a támogatására.
A következő Bíró János.
Molnár István, a Fejér megyei területi szervezet titkára
Bíró János nagyon régi tagtárs. A megyei rendezvényeken, a megyei Közutas Napon és kisebb
rendezvényeken is aktív szervező. Tavaly és tavaly előtt is javasolták, de akkor nem került
támogatásra.
Dr. Tóth János
Sárga háttérrel megjelöli a táblázatban azokat, akik megerősítésre kerülnek.
Dr. Bálint Ákos
Úgy látta, hogy Berente Istvánnak nem volt helyi támogatója, de ő őszintén támogatja. Ugyan a
Bács-Kiskun területi szervezet tagja, de most már a KTI központjának egy felső-középvezetője.
Évek óta számíthatnak rá, és nagyon jó szervezőkészségekkel rendelkezik.
Patyiné Brezovich Éva, a Bács-Kiskun megyei szervezet titkára
Jelzi, hogy ő is támogatja Istvánt, és ő is csak ezeket tudja elmondani róla, amik az előbb
elhangzottak.
Dr. Heinczinger Mária, főtitkárhelyettes
Jelzi, hogy amennyiben támogatásra van még szükség Berente Istvánnak, akkor ő is megteszi,
nagyon jó és aktív szervezőnek tartja.
Dr.
Tóth
János
Elmondja, hogy akkor Berente István nevét is besárgította, és tovább halad a sorban Drotár Judit
nevére, aki Borsod-Abaúj-Zemplén megye által javasolt.
Vasvári Péter
Elmondja, hogy Drotár Judit a miskolci mérnökség vezetője a Magyar Közút NZrt.-nél.
Évtizedek óta részt vesz a területi szervezetük eseményeinek szervezésében. 2021-ben az ő
segítségével jöhetett létre, hogy átadás előtt október elején végig mehettek az M30-as új
szakaszán, és végig tudták hallgatni az építészeti és műszaki megoldásokat, amiről egy jó
szakmai anyag is készült. Ő is annak a híve, hogy ne egy év, hanem évtizedes munka kerüljön
díjazásra. Mivel más díjra már elfogadta az OIB a javaslatukat, illetve van egy másik jelöltjük,
aki jó eséllyel megkapja a díjat, így őt az idei évre elengedik.

Dr. Tóth János
Megköszöni a hallottakat, és megkéri Pétert, hogy ha jövőre is így gondolkoznak Juditról, akkor
jövőre is javasolják.
Következő Frittmann Tamás, akit a Tolna megyei területi szervezet javasolta.

Dr. Erdélyi Zsuzsanna, a Tolna megyei szervezet titkára
Tamás, kiemelkedően és aktívan részt vett szervezőként az idei programjaikon is. Nekik online
rendezvényeik nem voltak, de sikerült két programot szervezniük személyes jelenléttel, ahol ő
volt a kapcsolattartó. 2007. óta a szervezet tagja, és megjegyzi, hogy az eddigi programjaik,
illetve a külföldi szakmai útjainak is szervezője volt.
Dr.
Tóth
János
Az elhangzottak alapján sárgította Frittmann Tamás nevét a táblázatban.
A következő jelölt Hadnagy Attila, akit a Hajdú-Bihar megyei területi szervezet javasolt.
Demkó László, a Hajdú Bihar megyei területi szervezet titkára
Azért teszi le mellette a voksát, mert ő is már több, mint egy évtizede a KTE tagja, a Vasútüzemi
szakcsoportnak az elnöke. Náluk öt vasutas szakcsoport van, és ezeket koordinálja. Hadnagy
Attila, a pandémia ellenére is szervezett kirándulást, és korábban több más kirándulást is.
Dr. Tóth János
Besárgította Hadnagy Attila nevét is, illetve Horváth Zsolt Csabáét is, mert róla már volt szó
korábban. Lendvai Gábor nevét nem, mert korábban Jangel Mátyás jelezte, hogy idénre
visszalépteti és Szonntag Andort szeretné javasolni, így az ő neve is sárga lett.
Nagy László a következő, és a Somogy megyei területi szervezet javasolta. Mivel nem
jelentkezett senki a megyétől, hogy szóljon Nagy László érdekében, ezért megkérdezi, hogy vane valaki más, aki szólna az érdekében, de nem volt.
A következő, Rajna József. A Heves megyei területi szervezet javasolta. A megyétől nem volt
jelen senki, és nem szólt senki mellette. Jelezte, hogy ő szeretne szólni mellette. Elmondta, hogy
a Heves megyei szervezet folyamatosan szervezi a Közlekedés Szakmai Napjait. Megkér
mindenkit, hogy engedjék meg, hogy besárgíthassa a nevét.
Thoroczkay Zsolt maradt, akinek jár minden elismerés a szervezői munkájáért. A Közlekedési
Konferencia szervezésében aktívan részt vesz, viszont a feltételek nem teljesülnek. A 10 éves
tagság hiánya, másrészt 2 évvel ezelőtt kapott kitűntetést. Reméli továbbra is aktív marad, és tud
majd ilyen kitűntetést kapni.
Összeszámolja, és hét jelölt maradt, viszont csak 6 emlékplakettet adhatnak oda. Megkérdezi,
van-e valakinek bármiféle észrevétele.
Bíró József
Az a javaslata, hogy ha a Jáky-díj három kiadható díjából csak kettőt adtak ki, itt lehetne egyel
többet. Így összességében nem adna többet az Egyesület, hanem átcsoportosítanák.

Dr. Tóth János
Szerinte
ragaszkodjanak

a

szabályokhoz.

Köszöni

szépen

a

javaslatot.

Dr. Horváth Balázs
Szerinte a két díjat ne keverjék, egyetért Főtitkár úrral. Úgy gondolja, hogy olyanok lesznek
kitűntetve, akik alig csináltak valamit, és olyanok nem, akik meg igen. Elhiszi, hogy
mindenkinek a saját kollégája a fontos, de a statisztika szerint kéne megítélni a díjat.
Dr.
Tóth
János
Részben egyetért a Horváth Balázzsal, részben nem, mert a táblázat csak azokat a programokat
tartalmazza, amik kis-és nagyrendezvénynek megrendezésre kerültek. A kirándulás-szervezés,
és
a
buszon
tartott
előadások
nem
kerültek
bele
a
statisztikába.
Javaslatot kér, hogy hogyan tovább. Megnézzék-e az arany-ezüst táblázatot, és az alapján jelöljék
ki, akik a sárgából mégiscsak átkerülnének nem sárga kategóriába? Megkérdezi Dr. Horváth
Balázs.
hogy
erre
gondolt-e,
és
szavazásra
bocsátja.
Dr.
Horváth
Azt gondolja, hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy ez fontos, szavazzon.

Balázs

A szavazás menete az előbbi táblázatban látható.
A szavazás végeredménye a következő táblázatban látható.
Sorszám

KTE-be
NÉV

belépés
éve

Jelenlegi
tisztsége

Szervezeti
egység

Javasolta

Kitüntetései

1.

Berente
István

1994

Bács-Kiskun
Megyei Területi
Szervezet

Bács-Kiskun Megyei
Területi Szervezet

E-2002 A-2010

2.

Bíró
János

1982

Fejér Megyei
Területi Szervezet

Fejér Megyei Területi
Szervezet

E-2005 A-2008

3.

Friedmann
Tamás

2007

Tolna Megyei
Területi Szervezet

Tolna Megyei Területi
Szervezet

A-2012

4.

Horváth
Zsolt
Csaba

2006

Általános Közlekedési
Tagozat

A-2009

5.

Rajna
József

2000

Heves Megyei Területi
Szervezet

E-2008 A-2017

6.

Szonntag
Andor

1984

Városi Közlekedési
Tagozat

I-1987 E-1997
A-2002

tagozati
elnök

Általános
Közlekedési
Tagozat
Heves Megyei
Területi Szervezet

szakosztály Városi
Közlekedési
elnök
Tagozat

Dr.
Tóth
János
A Kerkápoly Endre-díj a következő. 15 éves folyamatos tagság, és arany jelvény a feltétele, és
magas tudományos és szervező munkáért jár. 60 év az életkori határ. Három díjat tudnak
kiosztani. Három jelölt van, de az egyik jelöltnél az életkori feltétel nem teljesül. Jelzi a
résztvevőknek, hogy várja az észrevételeket és gondolatokat.

Sorszám

1.

NÉV

Csilléry Béla

KTE-be
belépé
s éve

1977

Jelenlegi
tisztsége

megyei elnök

Szervezeti
egység

Vas M-i Ter.
Szerv.

Javasolta

Vezetőség

Kitüntetései

E-96 A-89 SZ-2010
Ö-2014
J-2017

2.

Garamvölgyi
Mihály 61 éves

1979

megyei elnök

BAZ M-i Ter.
Szerv.

BAZ M-i Ter.
Szerv.

E-2012 A-2016

3.

Molnár István 57
éves

1991

megyei titkár

Fejér M-i Ter.
Szerv.

Fejér M-i Ter.
Szerv.

I-1996 E-2000 A2006 J-2009 SZ2014

Dr. Fenyves László, a Vasúti tagozat titkára
Azt javasolja, hogy tartsák meg a feltételeket, és ne kössenek kompromisszumokat.
Dr. Tóth János
Megszólítja a jelenlévő Molnár Istvánt, és elmondja, hogy megérdemelné, de egyetért abban
Fenyves Lászlóval, hogy a szabályokat tartsák be. Úgy gondolja, hogy úgy szavazzanak, hogy a
feltétel teljesítését szigorú követelményként kezeljük.
Molnár István
Egyetért ezzel.
Dr.
Köszöni a megértését.

Tóth

János

Tóthné Temesi Kinga, főtitkár-helyettes
Molnár István mellett szeretne érvelni, hogy ismerik az ő munkásságát, és nagyon reméli, hogy
még hosszú ideig segíti majd a KTE-t. Ő is kéri, hogy tartsák be a formai feltételeket, és reméli,
hogy ez semmilyen rossz érzést nem kelt benne.
Dr.
Tóth
János
Megkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak akkor, ha nem értenek egyet a javaslattal. Csilléry

Béla,
és
Garamvölgyi
Mihály
a
Egyhangúlag elfogadta az Intéző Bizottság a javaslatot.
A következő a KTE-ért emlékplakett.

Sorszám

NÉV

két

Szervezet

1.

Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara

Közlekedésbiztonsági Tagozat

2.

Heves Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Heves Megyei Területi Szervezet

3.

Dr. habil Kalocsai Péter

Általános Közlekedési Tagozat

4.

Kassai Ferenc

Közlekedésbiztonsági Tagozat

5.

Magyarországi Zöldkereszt
Egyesület

6.

Regia Plan Kft.

javasolt

személy.

Megjegyzés

Általános Közlekedési Tagozat
Fejér Megyei Területi Szervezet

Dr.
Tóth
Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, újabb javaslata.

János

Aszódi
Sándor
Szeretne javasolni egy felterjesztett személyt és egyesületet. Dr. habil Kalocsai Pétert, aki
tanszékvezető, egyetemi tanár és a Közlekedéstörténi konferenciának nem csak szervezője,
de előadója is. Ugyanúgy szeretné a Magyarországi Zöldkereszt Egyesületet is felterjeszteni.
Az új szakosztályuk, a Magyarországi Zöldkereszt közös munkájaként jött létre.
Bíró
József
Kassai Ferencet támogatja, mert 2015., A Közlekedés Kultúra Napja létrejötte óta támogatja,
illetve saját rendezvényeket is tartanak. A Mentsünk Meg 600 Életet, és A Közlekedés Kultúra
Napja rendezvényeire díjmentesen nyújtották az online közvetítéshez a stúdiójukat.
Dr.
Tóth
János
Lenne egy javaslata, és elnézést kér, hogy nem előbb tette ezt meg. A NÚSZ Zrt. több fronton
is támogatja az Egyesületet. A Közlekedési Innovációs Díj keretében, az Egyesület és a NÚSZ
együttesen hirdette meg a pályázatot és bonyolította le a pályáztatást. Idén jelentősebb
mértékben jogi tagdíjat is emelt a szervezet. Ennek az együttműködésnek a motorja, a

vezérigazgató, dr. Bartal Tamás. Módosítaná a javaslatát azzal, hogy nem dr. Bartal Tamást
terjeszti elő, hanem a céget, mert dr. Bartal Tamás KTE tag, így nem jelölhető.
Megkéri a résztvevőket, hogy aki nem ért egyet, jelezze. Egyhangúlag elfogadták.

Sorszám

Megjegyzés

Szervezet

NÉV

1.

Budapesti és Pest
Közlekedésbiztonsági Tagozat
Megyei Mérnöki Kamara

2.

Heves Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

3.

Kalocsai Péter Dr. habil. Általános Közlekedési Tagozat

4.

Kassai Ferenc

5.

Magyarországi
Zöldkereszt Egyesület

Általános Közlekedési Tagozat

6.

NÚSZ Zrt.

Vezetőség

7.

Regia Plan Kft.

Fejér Megyei Területi Szervezet

Heves Megyei Területi
Szervezet

Közlekedésbiztonsági Tagozat

Dr.
Tóth
János
A következő az Ifjúsági díj. 35 év alatti tagtársaknak adható, akik legalább 3 éve tagjai az
Egyesületnek, és kiemelkedő társadalmi és tudományos munkát végeznek. 5 díjat tudnak adni,
és 4 jelölt van a listában.
Sorszám

KTE-be
NÉV

belépés éve

Szervezet

Megjegyzés

1.

Borsos-Biró Emese

2017

Békés Megyei Területi
Szervezet

28 éves

2.

Kovács Máté

2015

Vas Megyei Területi
Szervezet

32 éves

3.

Mándoki Eszter

2014

Városi Közlekedési
Tagozat

33 éves

4.

Mátrai-Ortelli Anita

2008

Vasúti Tagozat

34 éves

Karsai
Mihály,
a
Békés
megyei
területi
szervezet
titkára
Bíró Emeséről szeretne pár szót szólni. A Vasúti Szakcsoport titkára, és legjobban működő
szakcsoport a megyében. Szeretné felterjeszteni a jó szervezői munkájáért, és mert aktívan segíti
a munkájukat.

Dr.
Tóth
János
Van egy észrevétele, miszerint Mándoki Eszter méltatását olvasva, nem látott a KTE-vel
kapcsolatos tevékenységet. A szakmai tevékenységéről szól az előterjesztés, de nincsen benne,
hogy az Egyesületben mit csinál. Az lenne a javaslata, hogy ne utasítsák el a javaslatot a
felterjesztésre, hanem kérjék meg az előterjesztőt arra, hogy előterjesztését aszerint módosítsa,
hogy domborodjon ki az Egyesületben folytatott munka. Ha a kérés nem tud teljesülni, akkor az
Elnökség dönt erről. Megkérdezi a résztvevőket, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Esztert
vegyék le a listáról.
Dr.
Heinzinger
Javasolja, hogy várják meg a kiegészítést.

Mária

Dr.
Tóth
János
Felteszi újra a kérdést, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy szedjék le a listáról Mándoki Esztert.
A helyszínen Csobay Balázs a Hajózási Tagozat titkára, az online térben pedig három további
személy jelentkezett. Az a javaslata, hogy olyan kéréssel forduljanak a felterjesztők felé, hogy
egészítsék ki, és a döntést az Elnökségre bízzák.
Dr. Bálint Ákos
Egy javaslattal szeretne élni. Egyetért azzal, hogy forduljanak az előterjesztő felé, és fordítsa át
egészében a javaslatát a KTE-ben végzett tevékenységére, és ha ez nem sikerül, akkor az OIB
hatalmazza fel Dr. Tóth Jánost, hogy ne is kerüljön az Elnökség elé.
Dr.
Horváth
Balázs
Egyetért Bálint Ákossal, hogy ne az derüljön ki, hogy Mándoki Eszter a munkahelyén egy
szorgalmas munkatárs, hanem az derüljön ki, hogy mit tesz az Egyesületért vagy az
Egyesületében. Ne kiegészítsék a méltatást, hanem cseréljék ki.
Dr.
Tóth
János
Egyetért. Kérdezi, hogy akkor az OIB felhatalmazza-e őt, és Orosz Balázst a KTE ügyvezetőjét,
hogy a módosított méltatásról döntsön. Megkéri a résztvevőket, hogy jelezzék, ha nem értenek
ezzel
egyet.
Egyhangúlag
meg
lett
szavazva.
A következő a Gárdai Gábor emléklap. Mindig a szenior bizottság javaslata alapján terjesztik az
Intéző Bizottság elé. Feltétele a 20 éves folyamatos tagság, betöltött 65. életév, és a kiváló
szakmai és tudományos, szervezői munka elismeréseként adható. Öt darab emléklap adható.
Köszöni szépen a szenior bizottság munkáját, és a feltételek teljesülését.
Kérdezi a jelenlévőket, hogy ki az, aki nem ért egyet felterjesztett személyekkel. Egyhangúlag el
lett fogadva.

KTE-be
Sor
szám

NÉV

belépé
s

Élet
kor

Jelenlegi
tisztsége

Szervezet Javasolt
a
i egység

Kitüntetései

éve

1.

Dr.
Czippán
László

2.

Nagy
Péter

1977

1977

73

Vasúti
Tagozat

Senior
E-2001
Bizottság

75

senior felelős

Vas
Megyei
Ter.
Szerv.

Senior
E-2006 A-2014
Bizottság

3.

Dr. Papp
Zoltán

1968

80

Fuvaroztat
E-2000 A-2005
ók
és Senior
tagozati
SZ-2009 K-2012
vezetőségi tag Szállítmán Bizottság
Ö-2014
yozók
Tagozat

4.

Szabó
András

1996

72

senior bizottság Vasúti
elnöke
Tagozat

5.

Wettstein
Anikó

1976

67

Senior
E-2011
Bizottság

Városi
Senior
E-2003 A-2008
Közlekedé Bizottság SZ-2013 K-2017
si Tagozat

Dr. Tóth János
A következő a Czére Béla-díj. Megkéri tiszteletbeli főtitkár úrat, hogy terjessze elő a Bizottság
döntését.
Dr.
Katona
András,
tiszteletbeli
főtitkár
Köszöni szépen a szót. Írásban összeszedték a javaslatot. Vegyes volt a jelentkezés, kevés
dolgozat érkezett, valamint két szép könyv. A Bizottság, és az ő javaslata is az, hogy Erdősi
Ferenc és Cseh Valentin kapjanak díjat, mert a dolgozatok között nincs olyan, amelyet díjazni
tudnának. A két könyvet díjazzák. Az egyiket elsősorban tartalmi, a másikat a megjelenés és
tartalmi
szempontok
alapján
javasolják.

Dr.
Tóth
János
Megkérdezi a résztvevőket, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel. Kérdezi a
bizottságot, hogy ki az, aki nem támogatja a javaslatot. Egyhangúlag elfogadásra került.
Következik az Örökös tagság. Két szempontrendszer alapján kaphat valaki örökös tagságot. Ha
50 éve folyamatosan tagja az Egyesületnek, akkor automatizmus keretében örökös taggá válik,
ennek az 50 éves évfordulónak elérése előtt is lehet valakit örökös tagnak javasolni, aki legalább
30 éve tagja az Egyesületnek és Jáky József-díjjal, Kerkápoly Endre-díjjal vagy Széchenyi
emlékplakettel rendelkezik. Kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységért adható. Kérdezi
a jelenlévőket, hogy van-e valakinek ellenvetése a felterjesztett személyekkel kapcsolatban.
Egyhangúlag el lett fogadva.

Sorszám

NÉV

KTE-be Jelenle
gi
belépés
tisztsé
éve
ge

Szervezeti egység

Javasolta

Kitüntetései

1.

Balázs
Gusztáv

1971

Vasúti Tagozat

50 éves tagság

2.

Brózik Tibor

1971

Gépjárműközlekedési
Tagozat

50 éves tagság

3.

Érsek László

1974

Vas M-i Ter. Szerv.

E-2006
tagság

éves

Gosztonyi Ede

1971

50

4.

László György

1971

Gépjárműközlekedési
Tagozat

A-1992
tagság

50

éves

5.

szakos
ztályi
elnök

Közlekedésbiztonsági
Tagozat

Közlekedé
sbiztonsági E-2001 A-2006 J-2013
Tagozat

Dr.
Tóth
János
Rátér a harmadik napirendi pontra, ami a kitűntetési javaslatok arany-ezüst jelvények
darabszámáról szól. Bekérnek adatokat, és információkat a területi szervezetktől,
tagozatoktól, és ez alapján számolnak ki egy arany és ezüst jelvény darabszám javaslatot,
amihez kapcsolódóan kérik mindig a területi szervezet és tagozat igényét is. Mindig azt
hangsúlyozza, hogy úgy kérjék a darabszámot, hogy már pontosan tudják, kinek adják. Évente
25 arany, és 50 ezüst jelvényt adhatnak ki. Kérdezi, hogy van-e bárkinek előzetesen
véleménye. Megkéri Szanku Kittit, hogy a módosításokat kezelje.

A megerősítő észrevételeken kívül más hozzászólás nem volt.

Dr.
Tóth
János
Megkéri a jelenlévőke, hogy jelezzék, ha nem értenek egyet a táblázattal. Egyhangúlag
elfogadták az arany-ezüst jelvényre vonatkozó táblázatot.
A következő napirendi pontra tér, és megkéri Bősze Sándor főtitkárhelyettest, hogy az
Egyesület 2022-es nagyrendezvény tervezetét terjessze elő.
Bősze
Sándor,
főtitkár-helyettes
Mindenkit szeretettel köszönt. Elmondja, hogy Dr. Tóth János jól összefoglalta az idei évek
konferenciáit, így ő erről kevesebbet szólna. Annyit tenne hozzá, hogy a Titkárságnak és
Szanku Kittinek már az év vége előtt van egyfajta összegzésük arról, hogy idén mi történt. A
Közlekedési Kultúra Napját leszámítva, azt lehet mondani összegezve, hogy 6 fizetős
konferencia volt. Igazából 7, mert a Balatonfenyvesi két konferencia együtt került
megrendezésre. Az összesítésekkel rendelkeznek, a IV. Magyar Közlekedési Konferencia
összesítése még zajlik. Kijelenti, hogy idei évben a konferenciák teljesítették azt a szerepet,
hogy az Egyesület anyagilag is eredményes legyen. Azt gondolja, hogy ennél többet ne is
várjanak egy csonka évtől. Az idei év második fele azt mutatta, hogy még a vírushelyzet 4.
hulláma alatt is tudott normalizálódni a helyzet. Szerinte a tudományos és szakmai színvonal
megvan, amiben fejlődni kell pandémiától függetlenül a konferenciák érdekessége,
vonzóképessége. A siófoki konferencia jó példa volt arra, hogy nagy embertömeget,
színvonalas helyszínen tudtak mozgatni, nem volt gond a parkolással sem. Amit szeretne, és
jövőre talán megtörténik, hogy nemzetközi előadók és partnerek eljövetele minél nagyobb
számban legyen. A jövő évi EPTS-konferencia ezt garantálni fogja.

Ssz.

Időpont

Tervezett
létszám

2021-es árak / 2022-re
javasolt árak

XXV. A magyar közlekedés helyzete az
EU-ban

1.

2.

2022. február
17-18.

2022. március 11.

Helyszín:
KTE Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozata,
a Gépjárműközlekedési Tagozat és a BAZ
Megyei Területi Szervezet
Szakmai felelős: Dr. Hinfner Miklós, Vörös
József, Dr. Papp Zoltán, Miczán Gábor, Pohubi
Ágnes
2 napos
Közlekedési balesetek és a közlekedő
ember
XIV. Tudományos ülés és Workshop
Helyszín: Budapest
Közlekedésegészségügyi Szakosztály,
Közlekedésbiztonsági Tagozat
Szakmai felelős: Prof. Dr. Nemes György
1 napos

50 fő

KTE tagoknak:
65.000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
71.500 Ft+ ÁFA
+ szállás

30 fő

KTE tagoknak:
12 000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
14.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

XVI. Regionális közlekedés aktuális
kérdései
3.

Helyszín: Debrecen
2022. március 30KTE Hajdú –Bihar Megyei Területi szervezet és
31.
DKV
Szakmai felelős: Demkó László
2 napos

KTE tagoknak:
65.000 Ft+ ÁFA
+ szállás
50 fő

XXII. Közlekedésfejlesztési és beruházási
Konferencia
4.

2022. április
5-6-7.

Helyszín: Bükfürdő, Caramell Hotel
KTE Vas Megyei Területi Szervezete
Szakmai felelős: Csilléry Béla és Stangl Imre
3 napos

350 fő

Nem KTE tagoknak:
75.000 Ft +ÁFA
+ szállás

KTE tagoknak:
81.500-Ft +ÁFA
Nem KTE tagoknak:
89.500.-Ft+ÁFA

A Közlekedési Kultúra Napja Megnyitója
5.

6.

2022. május
11-ei hét

2022. május
25-26.

Országos és nemzetközi rendezvény
ITM és KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata,
KTE Központ
Szakmai felelős: Bíró József
1 hetes
III. Vasúti Forgalmi Konferencia
Helyszín: Sümeg
Vasútüzemi Szakosztály együttműködésében a
KTE Vas Megyei Területi Szervezete
Szakmai felelős: Kiss Gábor 30/9969-522
2 napos

1000 fő

ingyenes

170 fő

KTE tagoknak:
67.000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
75.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

200 fő

KTE tagoknak:
70.000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
77.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

150 fő

KTE tagoknak:
67.000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
75.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

XII. Nemzetközi Közlekedéstudományi
Konferencia
XX. EPTS European Transport Congress
7.

2022. június
9-10.

Helyszín: Győr, ETO Park Hotel
KTE GyMS Területi Szervezete, Széchenyi István
Egyetem
Szakmai felelős: Horváth Gábor, Dr. Horváth
Balázs
2 napos
City Rail 2022 Tudományos konferencia
és a XXII. Városi Közlekedés Aktuális
Kérdései c. konferencia

8.

2022. szeptember
13-14 vagy 14-15.

Helyszín: BKV Üdülő
KTE Városi Közlekedési Tagozat és a BKV Zrt.
Szakmai felelős: Bősze Sándor, Nagy László
BKV Zrt. KTE Titkárság
2 napos

Határok nélküli partnerség
9.

2022. szeptember
22.

Helyszín: Balassagyarmat
KTE Nógrád megyei szervezet
Szakmai felelős: Ürmössy Ákos, Szepessy Gábor
1 napos

KTE tagoknak:
25.000 Ft +ÁFA
30 fő

XVIII. Pályafenntartási konferencia
10.

2022.
szeptemberoktóber

Helyszín: Pécs
Baranya megyei Területi Szervezet, Spráger
Csaba 30/7383058, Szabó Béláné
+36/302824535
2 napos

150-200
fő

KTE tagoknak:
70.000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
80.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

150-200
fő

KTE tagoknak:
70.000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
80.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

120 fő

KTE tagoknak:
67.000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
75.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

Vasúti távközlési és biztosítóberendezési
konferencia
11.

2022. október
5-6.

Helyszín: Pécs
Baranya megyei Területi Szervezet, Tarjányi
Zoltán 30/6388885, Szabó Béláné
+36/302824535
2 napos
Kötöttpályás járműpark megújítása

12.

2022. október
19-20.

Helyszín: Siófok, Panoráma Hotel
Felelős szervező: Vasútgépész Szakosztály
Szakmai felelős: Horváth Péter 30/216-8075
2 napos
Új megoldások a közösségi
közlekedésben-fenntarthatóságintegráció-finanszírozás

13.

14.

15.

2022. október

2022. november
04.

2022. október november

KTE tagoknak:
61.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

Helyszín: Harkány
Baranya Megyei területi Szervezet
Szakmai felelős: Dr. Weidinger Antal, Szabó
Béláné
2 nap
Közlekedési balesetek és a közlekedő
ember
XV. Tudományos ülés és Workshop

65 fő

Helyszín: Budapest
Közlekedésegészségügyi Szakosztály,
Közlekedésbiztonsági Tagozat
Szakmai felelős: Prof. Dr. Nemes György
1 napos
V. Magyar Közlekedési Konferencia

30 fő

KTE tagoknak:
12 000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
14.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

500 fő

KTE tagoknak:
64.000 Ft +ÁFA
+ szállás
Nem KTE tagoknak:
72.000 Ft+ ÁFA
+ szállás

Helyszín:
KTE Közlekedésépítési Tagozata, Közúti
Szakosztálya
Szakmai felelős: Ozorák Gábor, Szerencsi Gábor
2-3 napos
XXIII. Szegedi Közlekedési Konferencia

16.

2022. november
24-25.

Helyszín: Szeged
CSMKIK,
Enterprise Europe Network-Szeged, KTI, KTE
Csongrád Megyei
Területi Szervezete
Szakmai felelős: dr. Bálint Ákos
2 napos
XXI. Magyar Repüléstudományi Napok

17.

Nem KTE tagoknak:
34.000 Ft+ ÁFA

Helyszín: Budapest
Légiközlekedési Tagozat
Szakmai felelős: Selymes Péter
2 napos

Nem KTE tagoknak:
70.000 Ft +ÁFA
+ szállás

CSMKIK ; MKIK Közl-i és
Log-i Koll., és KTE Cs-Cs m-i tag:
12.500,- Ft + ÁFA
120 fő

CSMKIK reg. vállalkozás, és
más KIK, vagy KTE tag:
15.000,- Ft + ÁFA
Nem ezen szervezetek tagja:
17.500,- Ft + ÁFA

(végleges táblázat, Harkány szerepel benne)

Bősze
Sándor
Megköszöni azoknak, akik segítségével ez a táblázat létrejött, a Titkárságnak, a szervezőknek
és azoknak, akik részvételükkel biztosítsák a konferenciák bázisát. A táblázatot az ARKB
ülésén október 6-án végig beszélték, és minden konferenciaszervező tájékoztatta a tagokat a
tervekről. A kisebb rendezvényekről is szót ejtett, azok is nagyon fontosak. Nagyrendezvény
csak akkor tud keletkezni, ha egy tagozatban vagy szakosztályban vannak események. Ezek
lehetnek konferenciák, kirándulások, online vagy hibrid rendezvények. Fontosnak tartja, hogy
van egy személyes konferencia, annak legyen kifelé közvetített megtekintési lehetősége,
utólagosan is. Kíváncsian várja mindenki megszólalását, és véleményét hangsúlyozva, hogy
ez már egy sokszor egyeztetett tabló. Az Elnökségi ülésig ez folyamatosan, és dinamikusan
változhat.
Dr.
Tóth
Megkérdezi a jelenlévőket, van-e az elhangzottakhoz hozzászólás.

János

Dr.
Selymes
Péter,
a
Légiközlekedési
tagozat
titkára
Az ARKB ülésen nem tudott ott lenni. A XXI. Magyar repüléstudományi napokkal
kapcsolatban vagy november, vagy december folyamán akarják megtartani. A becsült létszám
a korábbiak alapján 100-120 fő.
Dr.
Horváth
Balázs
Érdeklődik, hogy a harkányi Új megoldások a közösségi közlekedésben c. konferencia miért
maradt ki a felsorolásból.
Szanku
Kitti,
mb.
Titkárságvezető
A harkányi konferenciáról annyit tud, hogy az volt eredetileg, hogy nem lesz megtartva, aztán
gondolkoztak, hogy meg lesz tartva. Lehet az lett a végleges döntés, hogy szeretnék mégis, de
a KTE Titkárságához még ez se szóban, se írásban nem jutott el.
Várnainé
Rákóczi
Barbara,
rendezvényszervező
Elmondja, hogy pár éve úgy döntött a Baranya megyei területi szervezet, hogy csak 2 évente
szervezik meg ezt a konferenciát. Az idei évben megrendezésre került, eleredményes és
sikeres
volt,
így
elgondolkodnak
a
szervezők.
Bősze
Sándor
Szerinte ne bizonytalanodjanak el. Lesz jövőre elég feladat Baranya megyében, főleg ha a
vírus nem állítja meg a folyamatokat. A mostani kimutatás szerint idén 960 fizető néző volt,
ami úgy keletkezett, hogy az első félévben nem is volt fizető konferencia. Hozzátette, hogy
összesen 179 előadó volt.
Dr.
Tóth
János
Nagyon fontosnak tartja, amit elmondott Bősze Sándor, hogy jelentős a szakmai tartalom a
konferenciákon. Úgy gondolja, hogy ez az ősz bizonyította, hogy a személyes találkozásokra
nagy szükség van. Fontosnak tartja, hogy legyen egy komoly szakmai tartalom, és mellette
szabadidős tevékenység is.

Szabó András, a Senior Bizottság elnöke
Elmondja, hogy korábban a diákok és a nyugdíjasok kedvezményt kaptak. A szeniorokat
foglalkoztatja ez a kérdés, mert idén is többen éltek volna a lehetőséggel, de ez nem adatott
meg. A jövőre nézve kérdezi azt, hogy ez a lehetőség visszatér-e.
Dr.
Tóth
János
A felvetésre reagálva elmondja, hogy ez a lehetőség továbbra is megvan. A konferencia
méretéhez igazított kedvezményt tudnak biztosítani, így ők a részvételi díj 10%-ért tudnak
részt venni.
Szabó
András
Azt tartja problémának, hogy a konferencia meghirdetésénél nem szerepelt ez, mint opció,
pedig korábban ez volt a gyakorlat. Azért vetette fel azt a kérdést, hogy továbbra is él-e ez a
lehetőség?
Szanku
Kitti
Kiegészítésként elmondja, hogy utoljára abban maradtak Főtitkár úrral, hogy a nyugdíjasok
és a diákok részvétele a fizető létszámhoz van mérve. 50 fizető résztvevő után tudnak 1 diákot
vagy nyugdíjast fogadni kedvezményes áron.
Szabó
András
Elfogadja, csak kéri, hogy ez kerüljön ismertetésre. Szeretné, ha valamilyen formában
publikációt nyerne a lehetőség.
Várnainé
Rákóczi
Barbara
Hozzátett annyit, hogy a nyugdíjas jelentkezők türelmét kérik, olyan tekintetben, hogy ne
adják le túl korai időpontban a jelentkezésüket, hisz akkor még nem tudják hány
kedvezményezettet tudnak fogadni, nem tudják mekkora a konferencián résztvevők létszáma.
Szabó
András
Megkíséreli megértetni a szeniorokkal ezt a lehetőséget, illetve azt, hogy ez a konferencia
méretétől, és jelentkezői létszámától függ.
Tóthné
Temesi
Kinga
Először a rendezvényekhez szeretne hozzátenni annyit, hogy Dr. Weidinger Antallal váltott
SMS-t, és azt az üzenetet kapta, hogy jövőre is lesz harkányi konferencia. A szükséges
információkat hamarosan küldik. A diákok és nyugdíjasok részvételéhez is szeretne
hozzászólni azzal, hogy Közlekedéstörténeti konferencián hozzá is érkeztek olyan javaslatok,
hogy nagyon sokan szeretnének részt venni. Hozzáteszi, hogy az idei szombathelyi
konferencia szerinte kinőtte magát nagyrendezvénnyé, és ezúton is szeretné megköszönni Dr.
Kalocsai Péter munkáját, és örül neki, hogy a kitüntetettek között javaslatot kapott.
Kritikaként érkezett hozzá, hogy idén nem volt lehetőség a fiataloknak és a nyugdíjasoknak a
konferencián való kedvezményes részvételhez. Úgy gondolja, hogy ezt abból következtették,
hogy valóban nem került meghirdetésre a honlapon. Javaslatként azt kapta, hogy megoldható
legyen a konferenciák hibrid üzemmódban való megvalósítása, regisztrálva, kedvezményes
úton. Nagyon szívesen csatlakoznának online módon is sokan a konferenciákhoz.
Megfontolásra javasolja a rendezvényszervező bizottság számára.
Németh Béla, a Soproni területi szervezet titkára

Arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a burgenlandi tartomány megkereste az ITM-et, a
Külügyminisztériumot, a megyei közgyűlés elnökét, és a GYSEV-et. Szeretne egy találkozót
a határmenti, és határon átnyúló közlekedésfejlesztési elképzelésekről. Mivel a GYSEV-et is
meghívták, így ő részt fog venni rajta, és ha az osztrák elképzelések egyeznek majd a magyar
elképzelésekkel, akkor el tudna képzelni egy a Nógrád megyeihez hasonló határok nélküli
partnerségi megbeszélést, konferenciát esetleg Vas megyével közösen. Jelentkezni fog, ha
olyan témák lesznek, amikben érdekelt lehet az Egyesület.
Dr.
Bálint
Ákos
Hozzájuk is érkezett nyugdíjas kérés. Köztudott, hogy az Egyesület tud támogatást nyújtani a
diákoknak és a nyugdíjasoknak. Példaként a szegedi konferencia díját a támogatóknak
köszönhetően tudják alacsony szinten tartani. Tisztelettel várják a Senior bizottság tagjait, és
a nyugdíjasokat nem csak jövőre, hanem idén is.
Aszódi Sándor
Köszöni Tóthné Temesi Kingának a hozzászólását, és felveti azt a lehetőséget, hogy ha egy
nyugdíjas szolgáltatásokat nem vesz igénybe, csak a szakmai részén venne részt a
konferenciákon, megoldható lenne-e, például egy megkülönböztető kitűzővel.
Dr.
Tóth
János
Elmondja, hogy ez úgy szokott működni, hogy a nyugdíjasok és a diákok a részvételi díja 10
%-ért tudnak részt venni, és ez részükre egy teljes értékű részvételi díj. Nem fogják az ellátást
megtagadni, nem érzik ezt túl elegánsnak. Inkább elkérnek egy 5-6 ezer forintos részvételi
díjat,
ami
sem
fedezi
az
önköltségi
díjat.
A hibrid konferenciára visszatérve, el tudja fogadni, ha a pandémiás helyzet indokolttá teheti.
Ennek viszont plusz költségei vannak, hogy közvetítve legyen az előadás és az előadó
egyszerre, és mindez jó minőségben történjen. Egy ilyen kb. 2 mFt plusz költséget jelent. Ha
vannak szponzorok, lehetne fedezni ennek a költségét, de ha nem, akkor részvételi díjat kell
kérni a távolról bekapcsolódóktól is.
Orosz
Balázs,
a
KTE
ügyvezetője
Megemlíti, hogy van olyan törekvés legalább a nagykonferenciák esetében, hogy pártolják
azt, hogy résztvevők első sorban közösségi közlekedéssel érkezzenek a konferenciákra.
Üzenetjellegű lenne részükről a közösségi közlekedés előnyben részesítése, hiszen már a
konferenciák nagy része erről szól.
Dr.
Tóth
János
Gondolkodott, hogy szóba hozza-e ezt a témát. A MÁV-os kollegákkal már egyeztetés volt
erről, azaz például egy olyan helyszínre, mint a siófoki konferencia, a vonathoz egy külön
kocsit csatolva lehetne leutazni a rendezvényre. Vannak olyan kérdések, amik felmerülnek.
Példamutatásként gondolnak arra, hogy a konferenciaszervezés kapcsán, azt támogassák,
hogy minél többen érkezzenek közösségi közlekedéssel a rendezvényre. Hogy hogyan és
milyen formában, még ki kell gondolniuk, de a szándék megvan. A konferenciajelentkezéskor
jelezve lesz, ha van ilyen lehetőség.
Dr. Fenyves László, a Vasúti tagozat titkára
Azt javasolja, hogy ha a szervezők a hibrid megoldás mellett döntenek, akkor annak legyen
egy fix ára, és időben legyen publikus, mert nagy a vonzereje az utazás hátra hagyása, és a
pandémia miatt.

Bősze Sándor
Elmondja, hogy pillanatnyilag ott tartanak, hogy a konferencia becsült díja kétnaposnál,
szponzori háttér nélkül, 65 eFt lesz a legalacsonyabb, és 81 eFt lesz a legmagasabb árszintű.
Szűk sáv, és az ideihez valamennyit nőtt, mert minden drágul. Szerinte is nagyon
megnövekedett a hibrid rendezésű konferenciák iránti igény. A nyugdíjas-, és diák árra
vonatkozóan jobb kommunikáció kell a jövőben.
Dr.
Heinczinger
Mária
Fontos kérdésnek tartják évek óta, hogy hogyan tudnák a tagok és résztvevők átlagéletkorát
csökkenteni, és a fiataloknak vonzóbbá tenni a konferenciákat. Az online megoldásokban a
fiatalság még jobban jelen van. A jó árazással tenné vonzóbbá a fiatalok számára a kisebb és
nagyobb rendezvényeket. Így talán könnyebben be lehetne vonzani a fiatalokat.
Várnainé
Rákóczi
Barbara
A hibrid megoldást innovatívnak tartja. Mindenképpen azt gondolja, hogy a KTE
konferenciaszervezésébe ezt abszolút be kell építeni. Sajnos még nem rendelkeznek olyan
tapasztalatokkal és statisztikákkal arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi konferenciák fizető
létszámát hogyan fogja befolyásolni a hibrid megoldás. Könnyen felére csökkentheti a
személyes jelenlévők számát. A költségeket nagyon átgondoltan kell meghatározni, és
kezelni.
Dr.
Tóth
János
Összetett kérdéskörnek gondolja. Úgy véli, hogy aki jelenléttel járt eddig is a konferenciákra,
továbbra is el fog járni. A személyes találkozást nagyon fontos szempontnak tartja.
Csobay Balázs
Rákóczi Barbarához szeretne csatlakozni. Úgy gondolja, hogy a hibrid csak szponzorációval
működhet a magas technikai költsége miatt. Óriási apparátus kell hozzá és duplikált szervezői
munkát igényel.
Dr.
Tóth
János
Megkérdezi, hogy van-e még hozzászóló a rendezvényekhez, illetve kérdezi, hogy ki az, aki
nem fogadja el a bizottság által előterjesztett táblázat. Egyhangúlag el lett fogadva.
Az ötödik napirendre tér, a Diplomaterv- és Irodalmi díj pályázatokra beérkezett javaslatok
megvitatására. Tánczos Lászlóné dr. professzor asszony megkérte, hogy mivel nem tud jelen
lenni az ülésen, ő terjessze fel a javaslatot. Minden évben a Közlekedéstudományi Szemlében
az elmúlt egy évben megjelent cikkekből a Szerkesztő Bizottság javaslatai alapján három
cikket javasolnak Irodalmi díjra. Ez 2021-ben a bizottsági vélemények összesítése alapján a
főszerkesztő úr, illetve a szerkesztő bizottsági elnökasszony közösen szokták összerakni. A
jelenlegi javaslat alapján a három cikk:

Tóth Péter Róbert - Szalai Mátyás - Dr. Tettemanti Tamás:

A HU-GO elektronikus díjrendszerből származó
forgalomirányítási célú felhasználási lehetőségei
2020/6.

adatok

forgalombecslési

és

Dr. Borsos Attila – Dr. Koren Csaba:
Az autonóm járművek és a biztonságos közúti infrastruktúra
2021/3
Strommer Tamás – Dr. Munkácsy András – Dr. Tánczos Lászlóné:
Az utazási időmegtakarítás értéke a szakirodalom tükrében
2021/2
Dr.
Tóth
János
Kérdezi, hogy van-e ezekkel kapcsolatban kérdés. Úgy ítélte meg a Szerkesztő Bizottság,
hogy a közelmúltban elhunyt Dr. Holló Péter részére Posztumusz Irodalmi díjat ítéljenek oda.
Számtalan cikkel járult hozzá a Közlekedéstudományi Szemle tudományos értékéhez.
Megkérdezi, van-e valakinek ehhez észrevétele. Kéri, hogy jelezze, aki nem ért egyet a
javaslattal. Egyhangúlag el lett fogadva.
A következő a Diplomaterv pályázat. Idén meglepően alacsony számú pályázó jelentkezett.
Összesen 10 pályamű érkezett be.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 8 db
Budapesti Corvinus Egyetem 1 db
Debreceni Egyetem 1 db
Dolgoznak azon, hogy ez a szám a jövőben magasabb legyen. Feltételezi, hogy ebben a
pandémia is közrejátszott. A záróvizsgák is online voltak megtartva, így nehezebb a
hallgatókkal a személyes kontaktus kialakítása, és nehezebben jutott el a pályázat híre is
hozzájuk. Az egyetemi oktatóknak feladatuk a pályázat lehetőségét reklámozni a végzős
hallgatók felé.
A diplomamunka-pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg felhasználása a következő:
1 db I. díj 70 000 Ft
3 db II. díj 150 000 Ft
2 db III. díj 60 000 Ft
A diplomamunkák összesített rangsorolását és a pályadíjak odaítélését a Diplomamunka
Pályázati Bizottság végezte el az 500 000 Ft-os keretösszeg figyelembe vételével. A 10
dolgozatból
6
lett
díjazott.

I. díj
Pap Gergely Mátyás (BME KJK, BSc.): „A villamos menetregisztráló berendezések
szerepének növelése a balesetvizsgálatban és a baleset-megelőzésben”

II. díj
Robotka Kitti (BME ÉPK, BSc.): „A budapesti metrószerelvények futástechnikai
vizsgálata, az okostelefonok szenzoradatainak méréstechnikai felhasználásával
meghatározható járműdinamikai válasz szempontjából”
Bordás Renáta (BME KJK, MSc.): „Változtatható jelzésképű táblán kijelzett eljutási idők
megítélése és útvonalválasztásra gyakorolt hatása”
Szíjártó Dániel (BME KJKm BSc.): „M5 projekt hatásai az eljutásiidő-értékek
vonatkozásában”
III. díj
Szakács Miklós (BCE, BS.c): „Megosztott mikromobilitás Budapesten: tömegközlekedési
kapcsolódások és platform-integrációs lehetőségek vizsgálata”
Béki-Nagy Bence János (Debreceni Egyetem): „Monor vasútállomásán intermodális
csomópont tervezése”
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele. Aki nem ért egyet a javaslattal,
kéri, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadták a Diplomaterv pályázat értékelését.
A hatodik napirendi pont következik, a KTE pénzügyi helyzetének beszámolója, és a 2022-es
évi tervek. Többször szó volt már arról, hogy a 2021-es évet a pandémia felülírta. Sok
tevékenységet, amit előzetesen terveztek nem sikerült megvalósítani. Jellemzően a
konferenciák egy része online térben történt megszervezésre, volt, ami el lett halasztva
későbbi időpontra, vagy nem is került megrendezésre. A tavalyi pénzügyi tervet úgy alkották
meg, hogy készítettek egy optimista és pesszimista tervet. A 2021-es év nagyon erősen
közelített a pesszimista adatokhoz, egészen az őszi rendezvényekig. Ősszel már a
nagyrendezvények döntő többségét meg tudták tartani személyes jelenléttel. A táblázatban az

őszi rendezvény-szervezés szeptember 30-ig könyvelt adatai láthatóak. Az év hátralévő része
becslés. Ami a táblázatban furcsa, hogy a szeptember 30-ai állapot szerint, 40 mFt nyeresége
van az Egyesületnek, de ez csalóka, mert a szeptemberi részvételi díjak már befolytak, viszont
a kiadások például a szálloda felé, mind októberi kiadások voltak. Ezek általában 10 milliós
nagyságrendű tételek voltak. A 2021-es évben a várható eredmény elmozdulhat a negatív
értékről egy pozitív irányba. Ez a táblázat még nem tartalmazza a még aláírásra nem került
támogatási szerződés összegét. Ez majd remélhetőleg helyrebillenti az egyensúlyt. Olyan
feladatokra kapják a forrást, amik évek óta halogatva vannak, mert nem volt elég bevétel.
Akut probléma a honlap, és a tagnyilvántartó. A jövő év első felében ezeket helyre kell rakni,
és a tagnyilvántartás naprakész lehet. Ez az év pozitívan fog zárulni finanszírozási
szempontból. Azt látja, hogy az 1%-os bevételeket, továbbra is lehetne növelni. 4000 fős
tagsággal rendelkezik az Egyesület, és ebben lenne még potenciál. Kisebb mértékben sikerült
előre lépni a megbízásos munkák vonatkozásában. Mindig megemlítésre került a
Közlekedéstudományi Szemle, aminek a finanszírozását a szponzorok, és előfizetők
biztosítják. A bevezetőben már említésre került a Városi Közlekedés finanszírozási
problémája. Reméli, hogy ezt a közeljövőben meg tudják oldani, ha hosszú távon nem is, de
rövidtávon igen. A jogi tagvállalatokkal szorosabb együttműködést szeretne, az eddiginél
magasabb tagdíj reményében. Sokféleképpen tudják az Egyesületet támogatni és segíteni,
például konferenciákra küldik a munkavállalóikat, szponzorálják az eseményt. Az
Egyesülethez
befolyó
összegeket
közhasznú
célokra
fordítják.
A 2022-es évre nem készült pesszimista variáció, mert optimistán állnak hozzá. Nem kaptak
olyan információt, hogy a konferenciák óta nagy létszámú megbetegedések lettek volna. Azt
gondolja, hogy a szabályok, amiket meghoztak a rendezvények látogatásához, azok beváltak.
A konferencia részvételt védettségi igazolványhoz kötötte az Egyesület szervező bizottsága.
Bízik benne, hogy a 2022-es évben a résztvevők száma, és a bevétel is az elvártak szerint fog
alakulni. Az idei évben törekedtek arra, hogy költségeket csökkentsenek. Magda Attila
távozása után, az ő bérköltségét meg lehetett takarítani. Sokat gondolkoztak azon, hogy akkor
kezdenek el keresni új munkaerőt, ha majd sokasodnak a feladatok. Ennek köszönhetően
érkezett Kaposvári Lilla és Orosz Balázs. Szeretné megköszönni a Titkárságnak a munkáját
és türelmét. Minimális mértékben kaptak jutalmat. Azzal, hogy elmaradtak a rendezvények, a
munkájuk nem csökkent. Reméli, hogy ez az időszak csak átmeneti volt.
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e a táblázattal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban
észrevétel.
Dr.
Bálint
Ákos
Részletesen átnézte a táblázatot. Szeretné megköszönni ő is a Titkárságnak a munkáját, mert
a honlap és a tagnyilvántartó naprakészsége nélkül rendkívül sok segítséget kapott tőlük.
Kiemeli Szijártó Klarissza támogató munkáját. A táblázatra térve, látta a kitüntetési
táblázatból, hogy egy bő 20%-os létszámcsökkenés mutatkozott,: 3549-ről 2730 fő lett.
Meglepődött az egyéni tagdíj bevételének alacsony összegén. A megemelt tagdíjjal számolt
jövőre tervezett költségeket is alacsonynak véli.
Szabó András
Kérdései merültek fel a táblázattal kapcsolatban. Miszerint a 2021-es évhez képest jövőre 10
millió forinttal nőnek a működésre fordított költségek. A másik kérdése a rendezvényekhez
kapcsolódik. Azt látja, hogy a 2021-es évben bevételi szempontból a várhatóban 79 millió Ft,
és annak ráfordításaként 63 millió forintot lát, tehát úgy gondolja, hogy 16 millió Ft az
eredmény. A 2022-es évben meg 129 millió forintot, és 102 millió forint ráfordítást lát. Az a
kérdése, hogy egy 50 millió forintos növekedéssel csak 11 millió forint eredmény növekedés
érhető
el.
Érdemesnek
látja
ezt
közelebbről
megvizsgálni.

Dr.
Tóth
János
Elmondja, hogy ő egy optimista megközelítést lát. A működésre fordított költségekhez
hozzáteszi, hogy az ügyvezetői pozíció 10 hónapig nem volt betöltve annak bére
megtakarításra került. Idén új ügyvezető lett, így, az előző időszakhoz képest jövőre nő a
vonatkozó bérköltség.
Szanku Kitti
Hozzáteszi, hogy az iroda bérleti díja, a könyvelői díj, a rendezvények technikusainak
bérköltsége is mind-mind nő, évről-évre.
Dr.
Bálint
Ákos
Szerinte a pénzügyi előrejelzés 2022-re nem nagyon fog változni, csak csalókák a számok.
Dr.
Szerinte is arányaiban rendben vannak.

Tóth

János

Dr.
Heinczinger
Mária
Ő még mindig pesszimistának látja a 2022-es tervet, és a központi támogatásnál többre
számítana. A kiadások növekedését nem tartja eltúlzottnak, úgy gondolja, hogy ennél több is
lesz. A megbízásos munkák terén növekedést lát. Hiányolja egy „egészséges év”-vel való
összehasonlítását. Nem teljesen biztos benne, hogy a 2022-es év már az lesz.
Dr.
Tóth
János
Mikor a táblázat készült még nem volt szó a mostanában aláírásra kerülő nagy összegű
támogatásról.
Szabó
András
Nem azért vetette fel a működésre tervezett költséget, mert soknak vagy kevésnek gondolja,
hanem alátámasztást keresett a változásra.
Dr.
Tóth
János
Ez egy terv, nem tudják pontosan meghatározni. Ez a táblázat 2-3 hete készült, és a támogatás,
amit kap az Egyesület még nem szerepel benne. Az április Intéző Bizottsági ülésen lesz
véglegesítve ez a táblázat. Az egyéni tagdíjakra visszatérve, valóban meg kell vizsgálni, hogy
ha növelték a tagdíjat, akkor jelenjen meg a bevételi oldalon. A befolyt összeg 50%-a területi
szervezethez
vagy
tagozathoz
megy.
Ez
korábban
80%
volt.
Megkérdezi
van-e
esetleg
más
észrevétele.
Az a javaslata, hogy Orosz Balázzsal és Utasiné Medgyesi Klárával még megnézik a tagdíjra
vonatkozó javaslatot. Az Elnökségi Ülésen már egy frissebb változat lesz látható.
Azt kéri az Intéző Bizottságtól, hogy annak az ismeretében fogadja el a táblázatot, hogy
szeptember 30-ig befolyó bevétel szerepel benne, december 31-ig való előre tekintés, és 2022es tervek. Megkéri a résztvevőket, hogy jelezzék, ha nem értenek egyet ezzel. Egyhangúlag
el lett fogadva.
A hetedik napirendi pontról azt gondolja, hogy az ülés során többször érintették már. Mással
nem készült ehhez a napirendi ponthoz, mint az eddig elhangzottak. Kéri, hogy jelezze, akinek
van
hozzászólási
igénye.
Áttér az utolsó, az Egyebek napirendi pontra.

Dr.
Fenyves
László
Kaptak felhívást a Titkárságtól, hogy aktualizálják adataikat a tagnyilvántartóval
kapcsolatban. Felajánlja a fejlesztési és tesztelési tapasztalatait, ha belekezd az Egyesület a
tagnyilvántartó rendszer fejlesztésébe. Úgy gondolja, hogy előre kellene ebben lépni, mert
szomorú a tagnyilvántartás helyzete.
Dr.
Megköszöni

Tóth
a

János
felajánlást.

Dr.
Bálint
Ákos
Örömmel látja, hogy a tagdíj racionalizálása csak 20%-os csökkenést eredményezett. Örül,
hogy nem az következett be, amit sokan előrevetítettek.
Dr.
Tóth
János
A tagdíj emelése mellett, a tagdíj beszedését is próbálják visszaterelni ahhoz a lehetőséghez,
hogy honlapon keresztül is be lehessen fizetni. Ha ez visszaáll, reméli a befizetések száma is
megnő.
Szabó
András
Szerinte nem köthető a tagok csökkenése a tagdíj növekedéséhez, mert nagyon sok halálozás
következett be az utóbbi időben.
Dr.
Tóth
János
Köszöni szépen a résztvevőknek az Intéző Bizottságon mutatott aktivitást. A megbeszéltek
szerint az előterjesztéseket viszik tovább az Elnökség elé, és remélik, hogy elfogadásra kerül
december elején. Reméli, hogy január végén vagy február elején meg tudják tartani az ünnepi
Elnökségi ülésüket, ahol a kitüntetéseket is át tudják majd adni. A mostani decemberi
Elnökségi Ülésen azokat a kitüntetetteket is meghívják, akik még nem vették át a
kitüntetésüket.
Mindenkinek minden jót, és egészséget kíván és zárja az ülést.

