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Tagozatunkról  
 

A Tagozat 2005 november 22-ig  Szállítmányozók Fóruma 

szakosztályként tevékenykedett. 

Tagozattá válását két új szakosztály alapítása tette lehetővé, 

melyből az egyik a Katonai Közlekedési Szakosztály, a 

másik  a Veszélyes Áru Szakosztály.       

  

Célunk: A szervezet folyamatos működésének biztosítása, 

a tudományos munka összehangolása a gyakorlati 

tevékenységekkel, együttműködés a társvállalatokkal 

intézményekkel, szakmai ismeret- csere, létszámbővítés és 

fiatalítás. 

 



Taglétszám 

Szakosztályok aktív 

  

Nyugdíjas Örökös 

tag 

összesen 

Kombinált Fuvarozók 

és Szállítmányozók 

Szakosztály 

 

3 15 2 20 

Katonai Közlekedési  

Szakosztály  

 

20 7 - 27 

Veszélyes Áruszállítási  

Szakosztály  

 

10 3 - 13 



Konferenciák, szakmai programok 
Felkérésre közlekedés szakmai tanulmányok, előterjesztések 

véleményezésében részvétel. 

 

 Nagyrendezvények:  

  XXI. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban 
 

Az elmúlt két évtizedben a közúti a vasúti és a belvízi szállítási területek - 

beleértve a közösségi közlekedést, és az állami vállalatok átszervezését is -, a 

tengeri kikötők, a jogszabályi előírások változásai  voltak az előadások fő 

témakörei. 

• Kezdete: 1996 

• Helyszínek: Tata, Kápolnásnyék, Siófok  

• Népszerű, magas szakmai színvonalú, egy-egy szakterület  problémáit több 

oldalról megvilágító rendezvény. 

• Tagozat tagjainak szerepvállalása. 

• Szakmai ajánlások. 



Konferenciák, szakmai programok 

 

 

 

• 2018-ban tervezzük a XXII. “A magyar közlekedés az EU-ban” c. 

konferenciát.   

 



Konferenciák, szakmai programok 

 Ankétok:  

     2017.  Január – kibővített vezetőségi ülés 

     Március – konferencia értékelése 

     Május -  kibővített vezetőségi ülés  

                Szeptember - jövő évi konferencia előkészületei 

                Október - kibővített vezetőségi ülés, konferencia                         

                                helyszín és az előadások vázlatos felépítése 

Előkészületben:  

November – kibővített vezetőségi ülés, konferencia szervezése 

December elején –a szokásos évzáró tagozati gyűlés 

 

Az elnökség kibővített vezetőségi  üléseken  beszéli meg, értékeli, 

az elvégzetteket, és  határozza meg a további teendőket.  



Konferenciák, szakmai programok  
 Szakmai programok 2015-ben: 
 

• A Fővárosi Hulladékégetőben majd a „FŐKEFE” 

múzeumában jártunk.  

  

• Az egri vasútállomáson tettünk látogatást, ahol a MÁV 

miskolci területi szervezetének egyik vezetője tartott 

tájékoztatást a Borsodi térség és Heves megye vasúti 

pályafejlesztési eredményeiről és a tervekről. 

  

• A városi közlekedés fejlesztésével és az utas tájékoztatás 

korszerű rendszereivel ismerkedtünk meg Miskolcon, az 

MVK Zrt.-nél tett látogatás során. A kirándulás során a 

Lillafüredi Állami Erdei Vasút  kipróbálására is sor került. 



Konferenciák, szakmai programok  

 Szakmai programok 2016-ban: 

 

• Pusztazámori  Regionális Hulladéklerakóban jártunk (FKF). 

 

• Miskolcon az Városi Közlekedési Zrt. és a Lillafüredi Állami 

Erdei Vasút működését tanulmányoztuk. 

   

• Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezettel a 

GYESEV –nél tettünk szakmai látogatást. 
  

  



Konferenciák, szakmai programok  

 Szakmai programok 2017-ben: 

  

• A veszélyes áruk szállításának változásai (június) 

 

• Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyöngyösi Üzemmérnökség, és a 

Mátrai kisvasút (október) 

 

• Előkészületben:  

    Beszámoló a veszélyes áru kiállításról - Lipcse 2017.11.14-16 -   

 



Bioetanol üzem látogatás 

Komáromban (Rossi) 



Pápa -Repülőtér 



Fővárosi 

Hulladékégető  



Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. 

Gyöngyösi 

Üzemmérnöksége 



Kapcsolatok 

 KTE 

•  Gépjármű Közlekedési Tagozat 

•  Tolna Megyei Területi Szervezet 

•  Győr-Sopron Megyei Területi Szervezet 

 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 MÁV, GYESEV, MÁV Start, Rail Cargo Hungária. 

 OKF, Knorr-Bremse.... 

 

 

  



Köszönöm a figyelmet! 

 


