
Fejér Megyei Területi Szervezet fontosabb eseményei 2012/2013 évadban 

 

Területi szervezetünk „anyaintézménye” a székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József 

Tagintézménye. A Jáky középiskolával való szoros kapcsolatunk már több évtizedre vezethető vissza. 

Az iskola számos rendezvényünk hagyományos helyszíne. Tapasztalatunk és hitünk szerint az 

együttműködésnek köszönhetjük, hogy területi szervezetünkben – a megyei közlekedéssel foglalkozó 

cégekben – a szakmai utánpótlás szinte folyamatos. 

A fentiek miatt szervezetünknél már sok-sok éve munkatervünket az iskolai tanévhez igazítva 

készítjük el. Az alábbiakban a 2012/2013-as évad rendezvényeiből, kirándulásaiból emelünk ki a 

legmeghatározóbbakat. 

 

 

Vasúti Pályalétesítményi Szakcsoportunk 2012. november 29-én a Paksi Atomerőmű Zrt-hez 

szervezett szakmai kirándulást, ahol az atomerőmű működésén kívül tagjaink megismerhették az 

atomerőműhöz kapcsolódó logisztikai tevékenységet is. 



 

Területi szervezetünk a „Szakma Nagy Öregjei” című rendezvény sorozatunk mostani évadjában Dr. 

Katona András, egykori főtitkárunk a Közlekedéstudományi Szemle főszerkesztője volt a vendégünk. 

A helyszín természetesen a Jáky középiskola volt, ahol Horváth János a területi szervezetünk 

társelnöke volt főtitkár úr beszélgető partnere. Nagyon gazdag szakmai és sport életútról kaptunk 

betekintést. 



 

Az évad legfontosabb eseménye ezúttal is a Közutas Szakmai Nap volt a Jáky középiskolában, melyet 

ezúttal 18. alkalommal rendeztünk meg 2013. március 9-én. A nap témája az intermodális közösségi 

közlekedés volt. Ezen belül is a székesfehérvári vasút állomásnál tervezett intermodális közösségi 

közlekedési csomópont megvalósításának terveiről, illetve a Lengyelországban már Poznańban már 

megvalósult csomópontról hallhattunk több előadást. A csomópontokkal kapcsolatos előadásokon 

túl megismerhettünk speciális vízelvezető rendszereket az út- vasútépítésben, és a polimer 

kompozitok alkalmazását a közlekedésépítésben. 

Mint az elmúlt években, az idén is Polányi Péter – a Közúti Közlekedési Szakcsoport elnöke – 

irányításával jött létre a sok-sok szervezést és szervezőt igénylő Közutas Szakmai Nap. 

Hagyományosan a szakmai napunk az idén is a közutas bállal zárult. 



 

Közúti Közlekedési Szakcsoportunk 2013. május 21-én Zala megyébe szervezett szakmai kirándulást, 

ahol a 76. sz. főút Hévíz elkerülő szakasz építésének helyszíni bemutatóján túl megismerkedhettek 

Zala megyei egyéb fejlesztésekkel is, melyet a kehidai termálfürdő dísztermében hallgathattak meg. 



 

A 2012/2013-as évadzáró eseménye az volt, hogy Velencei László örökös tagtársunk a BME 

Építőmérnöki Karán 2013. május 24-én gyémánt diplomát vehetett át minden tagtársunk örömére. 

Velencei Lászlónak ezúton is gratulálunk, és kívánunk neki jó erőt és egészséget. 

 

Szőke Ferenc 

a területi szervezet elnöke 


