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Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
6. Diplomaterv- és Irodalmi díj pályázatokra beérkezett javaslatok megvitatása
Előterjesztők: Dr. Tulipánt Gergely elnök, Tánczos Lászlóné dr. elnök

7. Egyebek
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8. Kitüntetések átadása – 13:00 órai kezdettel

Dr. Fónagy János, a KTE Elnöke
Megnyitja köszöntőjével az Országos Elnökségi Ülést. Megkéri a résztvevőket, hogy akinek
van ellenvetése a napirendi pontokkal jelezze. A jelenlévők a napirendet megszavazták.
Elmondja, hogy az elmúlt két év bizonytalansággal indult és telt is el. Két évvel ezelőtt, és ez
év elején sem tudtuk, hogy az Egyesület egyik legfontosabb tevékenységét, a különböző
szakmai konferenciákat, milyen tartalommal, mikor, hol, milyen létszámmal sikerül
megtartanunk. Az Egyesületnek a szakmai célkitűzéseinek megtartása, és anyagi stabilitása
mellett fontos, egymás egészségének megóvása. Fónagy úr hangsúlyozza, hogy a működést fent
kell tartani, és folyamatossá kell tenni. Ez az egyik olyan szakmai közösség, amely a társadalom
működéséhez ebben a két bizonytalan évben is alapvetően szükséges volt. Elnök úr elmondja,
hogy messze meghaladja ennek az Egyesületnek a szakmai működését, és egyéb
kompetenciáját, de a jelenlévők mindegyike személy szerint érintett, ezért meggyőződése, hogy
köszönet nem udvariasság, hanem helyénvaló. Az elmúlt két évben minden járat elindult,
minden vonalat fenntartottak, és fenntartották az állami szolgáltatások fontos területeit. NyugatEurópában ez nem mindenhol volt így. Elmondja, hogy jogos önbizalommal tekinthetünk saját
magukra, és optimizmussal tekinthetünk a jövőbe. Az Egyesület célja, mind a közhasznúság
tekintetében, mind a szakmai tudásbázis iránti igény tekintetében megmarad, és meghatározott
cél, hogy ezt a jövőben is fennmaradjon. Elmondja, hogy mindenkinek hiányoznak a személyes
találkozások, és a mostani üres székek is azt tanúsítják, hogy sokakat távoltart ezektől a
rendezvényektől a járvány. Ez a jelenség nem csak a szervezeti üléseken, de megyei és szakmai
rendezvényeken is meghatározó. Az emberek jólesőnek tartják a meghívókat, de sokan
udvariasan visszautasítják. Nagy öröm volt számára, hogy a IV. Közlekedési Konferencián a
korábbi évek 700 fős volumenéből 400 fő volt jelen. Elmondja, hogy a mai világban, ez a
szakmai összetartásnak egy nagyon szép jele. Maga részéről, nem tud ilyen magas résztvevői
számú szakmai összejövetelről az elmúlt időszakban. További optimizmusra ad okot, ahogy
korábbi években is szóba került, hogy az Egyesületet fiatalok számára is vonzóvá kell tenni.
Elmondta, hogy a legutóbbi konferencia alapján nagyon sok fiatal érkezett, ami az Egyesületnek
és a szakmának is jó hír. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon, a vasúti közlekedés, a személyés teherszállítás, a városi közlekedés biztos jövedelemnek tűnik, és ez nem volt mindig így.
Bízik benne, hogy az Egyesületnek is köszönhető, hogy számos fiatal választja ezt a szakmát,
és vesz részt az Egyesület munkájában. A fiatalok részvételéhez, és érdeklődésük
fenntartatásához, és aktivitásuk kiváltásához, olyan korszerű, aktuális témákat is kell találni,
amely vonzóvá teszi számukra mind a szakmájuk gyakorlását, mind az egyesületi munkát.
Elmondja, hogy ebből a szempontból is most jó időket élünk. Számos változás várható, az
elektromobilitástól kezdve, a biztonságos közlekedésen át, a számos új közlekedési eszköz
megjelenéséig. Elmondja, hogy ezek nagyon aktuálisak. Úgy véli, hogy az elmúlt két év nem a
túlélést jelentette, hanem a megújulás lehetőségét. Megköszöni a résztvevők elmúlt egy évi
munkáját, és kéri, hogy akiket képviselnek, azoknak továbbítsák a köszönetet. Elnök úr
megköszöni az elnökségnek, hogy jelenlétükkel lehetőséget adtak arra, hogy mindezt elmondja.

Megkér mindenkit, hogy várakozással tekintsen az elkövetkezendő évek kihívásaira, munkáira,
és az Egyesületünk előtt álló lehetőségekre.
Dr. Tóth János, főtitkár
Megköszöni a hallottakat. Elmondja, hogy elérte a jelenlévő elnökségi tagok száma az 51%-ot,
így határozatképes az ülés.
Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan, elmondja, hogy a Titkárságon személyi változások
történtek. Az utolsó Elnökségi Ülésen említette, hogy Magda Attila február végével elment az
Egyesülettől. Tavasszal nem valósultak meg a rendezvények, ezért az új ügyvezető felvétele,
elnapolásra került. November elejével az új ügyvezető Orosz Balázs lett. Jó munkát kíván neki,
és reméli, hogy az együttműködés hosszútávú lesz. További változás pedig, Kaposvári Lilla,
aki az új asszisztens a Titkárságon. Tájékoztatást ad arról is, hogy Szanku Kitti is távozik, mert
ő anyai örömök elé néz, a tervek szerint, január végéig marad az Egyesületnél.
Sajnálattal közli, hogy a nyár folyamán Dr. Havas Péter, a Szakképzést koordináló és
Diplomaterv bizottság elnöke elhunyt. Elmondja, hogy a diplomaterv pályázatokkal
kapcsolatban még terveik voltak a jövőre nézve, de ezek sajnos már nem valósulnak meg.
Felkérte Dr. Tulipánt Gergelyt, aki korábban részt vett a bizottság munkájában, hogy vegye át
az elnöki szerepet.
A konferenciákat tavasszal online formában tartották meg. Néhány konferencia őszi időpontba
került áthelyezésre, néhány lemondásra került.
Főtitkár úr elmondja, hogy A Közlekedési Kultúra Napját május 11-én online formában
megtartották. Bíró József vezetésével, minden zökkenőmentesen zajlott idén is, a Magyar
Mérnöki Kamara támogatásával, mert a helyszínt és a technikát ők biztosították. Elmondja,
hogy a körülményekhez képest sikeres volt. Jelentős számú program valósult meg, és a
meghirdetett pályázatokat lebonyolították.
Meghirdették a Közlekedési Innovációi Díjat is, amelynek eredményhirdetése a Figyelő Top
200-as Gálán november elején valósult meg. A NÚSZ-szal való 5 éves együttműködésben már
a 3. valósult meg 2021-ben, amelyre a NÚSZ biztosította a forrást.
A konferenciák tavasszal online formában kerültek megrendezésre. Tavasszal online
konferenciára került sor Debrecenben, amely a Regionális Közlekedési Konferencia volt.
Szintén online került lebonyolításra a Közlekedéstudományi Konferencia Győrben, júniusban.
Az ősz a Városi Közlekedés Konferenciával kezdődött Balatonfenyvesen, amely második
alkalommal, közös szervezésben a BKV-val került megrendezésre. 2020-ban még ez a
konferencia csak az online térben valósult meg. Tavaly külön került megrendezésre, egynapos
Városi Közlekedés, és egynapos City Rail konferenciaként, de idén Balatonfenyvesen közösen.
Sikeres volt a bükfürdői Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia is, amelyre nagy volt
az érdeklődés. A harkányi, Új megoldások a közösségi közlekedésben elnevezésű konferenciát
is személyes jelenléttel sikerült megrendezni Harkányban. A Magyar Közlekedési Konferencia
először került megrendezésre Siófokon. Az közlekedési biztonsággal foglalkozó orvosi
konferencia, lemondásra került a pandémiás helyzetre hivatkozva az orvosok kérésére, jövő év
márciusára lett áttéve. Az EPTS konferencia idén Szlovéniában, Mariborban került
megrendezésre az Egyesület is képviseltette magát. 2022-ben Magyarországon kerül

megrendezésre az EPTS konferencia, győri Közlekedéstudományi Konferenciával fogják
összevonni.
Főtitkár úr elmondja, hogy az online konferenciák már bejáratott módon működnek.
Az Egyesület folyóiratainak vonatkozásában megemlíti, hogy a Közlekedéstudományi Szemle
folyamatosan, és a tervek szerint jelenik meg. A lap finanszírozása biztosított. A Városi
Közlekedés lap helyzete kérdéses finanszírozási szempontból. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy
Fónagy János elnök úr közbenjárásának köszönhetően, hogy az MVM támogatja a lapot.
A 2020-as évet, elég jelentős hiánnyal zárta az Egyesület. Több, mint 30 millió forintos negatív
eredmény volt kiolvasható a számokból. A 2021-es őszi rendezvényeinek köszönhetően, erre
az évre egy minimálisan pozitív eredmény várható. Várhatóan további támogatók is lesznek,
akik
még
ebben,
illetve
a
következő
évben
nyújtanak
támogatást.
Elmondja, hogy kiküldésre került minden résztvevőnek a pénzügyi összefoglaló táblázat. A
tavalyi pénzügyi tervet úgy alkották meg, hogy készítettek egy optimista és pesszimista tervet.
A táblázatban az őszi rendezvény-szervezés szeptember 30-ig könyvelt adatai láthatóak. Az év
hátralévő része becslés. Elmondja, hogy a szeptember 30-ai állapot szerint, 40 millió nyeresége
van az Egyesületnek, de ez azt a pillanatnyi állapotot jelzi, amely szerint a szeptemberi
konferencia részvételi díjak már befolytak, viszont a kiadások például a szálloda felé, mind
októberi estek. A 2022-es évet optimistán tervezik. A 2022-es tervben a támogatások összegei
még
nem
szerepelnek,
mert
még
nem
kerültek
rögzítésre.
Helyt ad kérdésnek, hozzászólásnak az elhangzottakkal kapcsolatban.

Bíró József, társelnök
Köszönti a résztvevőket. Elmondja, hogy a világjárvány ellenére A Közlekedés Kultúra Napja
alkalmából 86 szervezet összesen 124 féle aktivitást szervezett és valósított meg. Elmondja,
hogy ez a körülményekhez képest dicséretes, és megköszöni mindenkinek, aki ebben részt
vállalt. Két dolgot emelne még ki. Kültéri Közlekedésbiztonsági plakátkiállítás valósítottak
meg Tatabánya Fő terén, Pécsett, illetve a Közszolgálati Egyetemen, a Biztonság hetéhez
kapcsolódóan.
A másik, amit megemlít, mint fontos jelenléti rendezvény, a HUMDA-val, a Magyar
Motorsportfejlesztő Zrt.-vel együttműködésben. A HUMDA a Forma 1 Magyar Nagydíj idején
egy Közlekedésbiztonsági Konferenciát szervezett a Várkert Bazárban. Színvonalas előadások
voltak. Ott tudták átadni A Közlekedési Kultúránk Értékei pályázatok díjazottjainak a díjakat.
Jövőre is lesz Közlekedés Kultúra Napja, és megkér mindenkit, hogy kezdjen el gondolkodni,
hogy milyen aktivitást szeretne. A WHO magyarországi irodája partnerszervezetünkké vált, és
megkérte őket, hogy a Covid és az influenzajárvány megelőzésének segítése képpen készítsen
az Egyesület egy plakátkampányt. Több, mint 1600 járművön szerepelt a plakát. A WHO, az
UNICEF-fel készített egy HealthBuddy+ nevű alkalmazást telefonra. Hiteles Covid járvánnyal
kapcsolatos információk átadására jött létre az applikáció. Most fogják elindítani Dr. Fónagy
János elnök úr szíves támogatásával. Köszöni mindenkinek a figyelmet, és Kellemes Ünnepeket
és biztonságos közlekedést kíván.
Dr. Tóth János Főtitkár úr megköszöni az elhangzottakat, és helyt ad kérdésnek,
hozzászólásnak az elhangzottakkal kapcsolatban. Szavazásra bocsájtja a 2022-es pénzügyi

tervezet elfogadását. A tervezet egyhangúlag elfogadásra került. A harmadik napirendi pont, a
2022-es évi nagyrendezvények tervezete. Amit az Ajánlási és Rendezvény Koordináló
Bizottság állít össze. Bősze Sándor főtitkárhelyettes ennek a bizottságnak az elnöke. Megkéri,
hogy ismertesse a tervet.
Bősze Sándor, főtitkárhelyettes
Megköszöni a szót. Az Ajánlási és Rendezvény Koordináló Bizottság egész évben foglalkozik
a tervezettel, de ősszel intenzívebben. Amit látnak a résztvevők, már két szűrőn is átment.
Egyszer a Bizottság szűrőjén, egyszer az Országos Intéző Bizottság ülésén is tárgyalásra került.
Szívesen veszi a hozzászólásokat, módosítást és bővítést. Ha az infláció nem szó bele a
terveikbe, akkor jövőre nettó 65 ezer és 81 ezer között lesznek a részvételi díjak. Az egynapos
konferenciákon nettó 12 ezer és 25 ezer forint között lesznek a díjak. Mint minden évben, év
elején XXV. A közlekedés helyzete az EU-ban konferenciával indul a sorozat. A következő
konferencia a Közlekedési balesetek és a közlekedő ember lesz. Eddig minden évben ősszel
szerepelt a naptárban, de idén meghiúsult. Jövő év márciusában lesz pótolva. A XVI. Regionális
Konferencia Debrecenben idén is 1 napos online konferenciaként került megrendezésre, bár
ennél a rendezvénynél is az élő konferencia szokásos. Az egyik húzóerő, a XXII.
Közlekedésfejlesztési és beruházási Konferencia Bükfürdőn, az idén őszre tolódott, most is sok
innovációt mutatott be. Általában a résztvevői létszám a 300-380 fő körül alakul. A Közlekedési
Kultúra Napjáról nem tud elmondani többet, mint Bíró József úr, de kéri, hogy az a csapat
jövőre is legyen, mint ami idén volt. Ez a program, több mint 1000 főt mozgat meg évente. A
XII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia és a XX. EPTS European Transport
Congress összevonásávaal Győrben lesz majd a rendezvény. Dr. Horváth Balázs
főtitkárhelyettes úr már sokadik éve szervezője az eseménynek. Reméli, hogy az ETO Park egy
remek helyszín lesz. Ősszel jövőre harmadik alkalommal kerül megrendezésre a City Rail 2022
Tudományos konferencia és a XXII. Városi Közlekedés Aktuális Kérdései c. konferencia, ismét
összevonva. Két konferencia egy időben, és a részvételi díj mindkettő látogatására jogosít. A
Balatonfenyvesi helyszín retró, de jó helyszín, és évről évre valami megújul. Szintén ősszel lesz
a Határok nélküli partnerség, a XVIII. Pályafenntartási konferencia, a Vasúti távközlési és
biztosítóberendezési konferencia, a Kötöttpályás járműpark megújítása és az Új megoldások a
közösségi közlekedésben konferencia. Reméli, hogy mindegyiknek van létalapja és reméli,
hogy mind a négyre érkeznek résztvevők. A Közlekedési balesetek és a közlekedő ember XV.
Tudományos ülés és Workshop is ősszel lesz. Fontosnak gondolja az orvosok szemszögét is a
közlekedésről. Saját tapasztalata miatt támogatja, hogy legyen ilyen konferencia is. Az idei
évben Siófok adott helyszínt a V. Magyar Közlekedési Konferenciának, korábbi években pedig
Egerben volt. Jövőre még nem tudni mi lesz a helyszín. Fontos, hogy 600-800 embernek helyet
tudjon adni. A XXIII. Szegedi Közlekedési Konferencia és Magyar Mérnöki Kamara Csongrád
Csanád megyei szervezete is fontos az Egyesület konferenciaéletében. Végül a XXI. Magyar
Repüléstudományi Napok szerepel a listában. Nem minden évben kerül megtartásra, de az
biztos, hogy a repülés mindig újdonságokat tartogat. Szeretné, ha nem feledkeznének meg arról
a rendezvénysorozatról, amit az Légiközlekedési Tagozat szokott szervezni. A
Közlekedéstechnikai Napok 1 napos rendezvények. A BME ad otthont a programsorozatnak.
Már most 13 eseményes programtervük van. Más Egyesületnek ez egy éves rendezvényterve,
de ők a nagyrendezvények mellett tartanak ennyit. Tanulni lehet tőlük.

Az OIB-n elhangzott, hogy a soproni helyi szervezetnek van készsége arra, hogy 1 napos
konferenciát szervezzen. A határszélen érdekes, más dolgok történnek. Személyes segítségét
ajánlja fel ahhoz, hogy ez a konferencia megvalósuljon.
Jó gondolatnak tartja azt, hogy együtt utazzanak le a résztvevők a konferenciákra közösségi
közlekedéssel, mert a résztvevők 90%-a kocsival érkezik. A MÁV segítségére számíthatnak,
akár lehetne vonaton külön kocsi. A mozdony lehetne elektromos mozdony, dízel helyett. Több
üzenete is lehetne egy ilyen megmozdulásnak. Elmondja, hogy vannak szponzorok, és nagyon
fontosak a jelenlétük, igaz, lehetnének többen. Kéri az elnökség tagjait, hogy vegyenek részt,
hozzanak bármilyen innovációs konferencia megújító ötletet, mert szükségét érzi ennek. Az
utóbbi két évben gyakorlottá váltak a konferenciák online közvetítésében. Néhány kollégája
sürgeti, hogy minden rendezvény legyen online elérhető is, viszont fontosnak tartja
megjegyezni, hogy ennek is vannak költségei.
Köszöni szépen mindenkinek, aki a tavalyi évben konferenciát rendezett, és köszöni azt, aki
idén is ilyennel foglalkozik. Bízik benne, hogy bizottság tagjai segítik egymást. Ajánlja az
elkészült konferencia program megnézését, elolvasását, és elfogadását.
Dr. Tóth János
Megköszöni főtitkárhelyettes úrnak a tájékoztatót. Helyt ad kérdésnek, hozzászólásnak az
elhangzottakkal
kapcsolatban.
Dr. Szakos Pál, az Útügyi Lapok főszerkesztője
Panasszal szeretne élni, és a figyelmet szeretné felhívni arra, hogy az V. Magyar Közlekedési
Konferencia mellett nincs feltüntetve, hogy ez az XLVII. Útügyi Napok is. Reméli, hogy ki
lehet javítani. Készült egy visszatekintéssel, minek a címe „Visszatekintés 125 év Útügyi
Tudományos rendezvényire”. Röviden ismertette az Útügyi napok történetét.
Németh Béla, a Soproni Területi Szervezet titkára
Elmondja, hogy a Bősze Sándor által említett soproni rendezvény előzménye az, hogy
Burgenland tartomány politikai vezetése megkereste Dr. Mosóczi László államtitkár urat, hogy
egyeztessenek a határon túli fejlesztésekkel kapcsolatban. Akkor jutott eszükbe az osztrák
Közlekedéstudományi Egyesülettel közösen, hogy érdemes lenne ennek a politikai
megbeszélésnek az eredményeiről tájékoztatni a szakmát. Az elhatározott fejlesztésekre,
javaslatkat, ötleteket tenni, és azok megvalósításában közösen részt venni. November végére
tervezte Ausztria ezt a politikai szintű megbeszélést, de a lezárások miatt elmaradt, és várhatóan
február-márciusban kerül rá sor. Ezek ismeretében szeretnének egy határon átnyúló
mobilitásról, közúti, vasúti fejlesztési elképzelésekről egy konferenciát. Egy vagy két naposat,
a programoktól függően, akár a Vas megyei, akár a Győr-Moson-Sopron megyei területi
szervezettel közösen.
Dr. Kormányos László, a MÁV-Start Zrt., szolgáltatásfejlesztési és értékesítési
vezérigazgató-helyettese
Köszönt minden résztvevőt. Szeretne pár gondolatot megosztani a jövő évi konferenciákra való
eljutási lehetőségekkel kapcsolatban. Több kollégával is beszélt már erről, és a MÁV-VOLÁN

csoport részéről minden támogatást meg fognak adni. Elképzelhetőnek tartja, hogy némi
kedvezmény majd motiváció lehet, hogy közösségi közlekedéssel érkezennek a résztvevők a
konferenciákra. Januárban szeretne erről egyeztetni a konferenciaszervező csapattal.
Dr. Heinczinger Mária, főtitkárhelyettes
Mindenkit szeretettel üdvözöl. Németh Béla által említett rendezvényhez szeretné hozzáfűzni,
hogy igyekszik a kapcsolatot tartani az osztrák KTE-vel, említették már ők is neki ezeket a
terveket, és reméli, hogy a hazai KTE is aktívan be tud csatlakozni. Témákban és szervezési
tevékenységgel egyaránt.
Dr. Tóth János
Megköszöni a hozzászólásokat, és megkérdezi van-e valakinek egyéb hozzáfűzni valója.
Megkérdezi Bősze Sándort, hogy van-e akadálya annak, hogy az Útügyi napok is fel legyen
tüntetve a Magyar Közlekedési Konferencia mellett.
Bősze Sándor
Megköszöni az észrevételt, és elmondja, hogy ennek semmi akadálya. Köszöni a történelmi
ismertetőt.
Szerencsi Gábor, a Heves Megyei Területi Szervezet elnökeElmondja, hogy pótolni fogják,
mert ez valóban hiba volt, és köszöni az észrevételt.
Dr.
Tóth
János
Kéri, hogy szavazzanak 2022-es rendezvénytábláról, amiben bővülni fog a Magyar
Közlekedési Konferencia neve az aktuális számú Útügyi napok nevével. Aki ezzel egyetért,
kéri, hogy kézfeltartással jelezze. Egy fő tartózkodásán kívül, egyhangúlag elfogadásra került.
A következő napirendi pont az egyesületi kitüntetési javaslatok megvitatása.

A Jáky József díjasok javaslatát vetíti ki. Megkérdezi van-e a javaslattal kapcsolatban
észrevétel, jelezve az OIB már megvitatta és elfogadta az előterjesztést. Kéri, hogy aki egyetért,
kézfeltartással jelezze. Egy fő tartózkodik, a javaslat el lett fogadva.

A Széchenyi István Emlékplakett javaslatával kapcsolatban kérdezi, van-e észrevétel. Kéri,
hogy aki egyetért, a javaslattal, kézfeltartással jelezze. Egyhangúlag el lett fogadva.

A Kerkápoly Endre díj javaslatával kapcsolatban kérdezi, van-e észrevétel. Kéri, hogy aki
egyetért, a javaslattal, kézfeltartással jelezze. Egy fő tartózkodásán kívül, elfogadásra került.

A KTE-ért emlékplakett egy javaslattal bővült. A Mobilitás 82. Kft.-vel, amit a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Területi Szervezet javasolt. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e
észrevétel. Kéri, hogy aki egyetért a kibővített listával, kézfeltartással jelezze. Egyhangúlag el
lett fogadva.

A következő az Ifjúsági díj. Megkérdezi, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban észrevétel. Kéri,
hogy aki egyetért, a javaslattal, kézfeltartással jelezze. Egyhangúlag el lett fogadva.

Gárdai Gábor emléklappal kapcsolatban kérdezi, van-e észrevétel. Kéri, hogy aki egyetért, a
javaslattal, kézfeltartással jelezze. Egyhangúlag el lett fogadva.
A következő a Czére Béla díj. Az Intéző Bizottság elfogadta, kérdezi az Elnökséget, hogy
egyetért-e a javalattal. Kézfeltartással kéri az egyetértést jelezni. Egyhangúlag el tett fogadva.

Az Örökös tagság javaslattal kapcsolatban kérdezi, van-e észrevétel. Kéri, hogy aki egyetért, a
javaslattal, kézfeltartással jelezze. Egyhangúlag el lett fogadva.

Az ötödik napirendi ponthoz érve, az egyesületi kitüntetési javaslatok, az arany-ezüst jelvények
darabszámának meghatározása. A táblázatban látottakkal kapcsolatban kérdezi, hogy van-e
észrevétel. Kéri, hogy aki egyetért a javaslatban szereplő darabszámokkal, kézfeltartással
jelezze. Egyhangúlag el lett fogadva.

A hatodik napirendi pont, a Diplomaterv pályázat eredményhirdetése, és a javaslatban szereplő
díjazottak elfogadása, illetve az Irodalmi díjra vonatkozó javaslatok elfogadása. Kevés dolgozat
érkezett ebben az évben. A hallgatókat a vírus helyzet, és az online oktatás és vizsgák miatt
nehezebben lehetett mozgósítani. Kéri, hogy aki egyetért, a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Egyhangúlag el lett fogadva.

Az Irodalmi díj a következő. A Közlekedéstudományi Szemlének az eddig megjelent és kiadott
lapszámok cikkeiből válogat a Szerkesztő Bizottság. Kéri, hogy aki egyetért, a javaslattal,
kézfeltartással jelezze. Egyhangúlag el lett fogadva.

A hetedik napirendi pont az Egyebek. Megkérdezi, hogy az Elnökség részéről van-e bárkinek
az Egyebekkel kapcsolatban mondanivalója. Visszaadja Dr. Fónagy János elnök úrnak a szót
egy elköszönés erejéig, hogy az Elnökségi Ülést le tudják zárni.
Dr. Fónagy János
Az Elnök úr megköszöni az elmúlt két év munkáját, amiben nagyon sok kolléga aktívan részt
vett. Megköszöni az Elnökség tagjainak, a szakosztályoknak és a tagozatoknak a
tevékenységét. Az elmúlt évtizedekben, és most is bíztatni szeretné a szakmát képviselő
kollégákat, hogy a szakmai kérdések mellett szíveskedjenek a szakmának a társadalmi
elismertetésében, a társadalmi közéletben való megjelenését erősíteni. A döntéshozatal
gyakran nem szakemberekhez kapcsolható. Javasolja, hogy a konferenciákra a külügynek a
képviselőit hívják meg. A magyar határmetszési pontokba az elmúlt tíz évben jelentős
változás van, és ebben a külügy képviselőinek jelentős szerepe van. Négy, öt, hat vagy hét
évvel ezelőtt még azon vitatkoztak, hogy az évi 40,60 vagy 80 új autóbuszból hova, melyik
megyébe tegyenek. Idén közelít ez a szám a 800 átadott autóbuszhoz. Ez lehetővé teszi, hogy
rugalmasabban változtassanak a menetrendeken. Nagyon bízik benne, hogy a most elfogadott
jövő évi elképzelések megvalósulnak. Szeretné megköszönni az Egyesület hivatali
dolgozóinak is a munkáját, hogy a rendezvények mindig hibamentesen valósulnak meg.
Köszöni az eltávozott kollégák munkáját, és köszöni a jelenlegi kollégák tevékenységét.
Mindenkit meghív, egy szendvicsebédre. Jó étvágyat kíván, és zárja az ülést.

