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XXIII. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI KONFERENCIA 
 

BÜKFÜRDŐ, 2023. ÁPRILIS 18-20. 
 

 

A Közlekedéstudományi Egyesület és a Közlekedéstudományi Egyesület Vas Megyei 

Területi Szervezete, többéves hagyományokra visszanyúló beruházási konferenciát 

szervez 2023. április 18-20. között Bükfürdőn. A konferencia harmadik napján lehetőséget 

kívánunk nyújtani a magyar közlekedés fejlesztési lehetőségei, tervezési, kivitelezési 

projektek tapasztalatai, új technológiák vagy közlekedésbiztonság témával foglalkozó 

cégeknek, tervezőknek, kivitelezőknek előadás tartására kiemelten az alábbi 

témakörökben: 

- új technológiák 

- digitalizáció a közlekedés szervezésben 

- méréstechnika és minőségbiztosítás 

- közlekedésbiztonság (különösen a közút–vasút szintbeni kereszteződések, 

gyalogosok biztonságának infrastrukturális megoldásai, fejlesztési lehetőségei) 

A konferencia időpontja: 2023. április 18-20. 

A konferencia helyszíne: Bükfürdő, Greenfield Hotel Golf & Spa 

Lehetőség előadás tartására: 2023. április 20.  

Jelentkezési határidő: 2023. március 13. 

A konferencia nyelve: magyar 

 

Jelentkezés módja: emailben a stanglimre@gmail.com és a szabo.eszter@vas.kozut.hu 

címen az előadás rövidített témájának leírásával, az előadás ppt formátumban, valamint 

az előadó rövid szakmai bemutatkozásának megküldésével. 

 

Az előadást ppt-vetítéssel szóban előadni. Az előadás elkészítése szabadon választott 

diatípusban történhet, amit ppt vagy pptx formátumban szükséges benyújtani (prezi, pdf 

stb. nem elfogadható). 

 

Az előadás időtartama: max. 25 perc, amely nem léphető túl. 

 

Publikálás: az elfogadott előadás írásos formája - a szerkesztőkkel történő egyeztetést 

követően - megjelenésre kerülhet a konferencia elektronikus kiadványában. 
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A korlátozott előadási helyek kitöltéséről a benyújtott kivonatok alapján a 

Szervezőbizottság dönt, melyről minden jelentkező értesítést kap legkésőbb 2023. március 

8-ig. 

 

Az előadói részvételhez kapcsolódó szolgáltatások az előadási napon: konferencia 

elektronikus kiadvány, konferenciacsomag, részvétel az aznapi előadásokon és szakmai 

programokon, valamint az adott nap catering-ellátásai (az előadó külön díjazásban nem 

részesül, továbbá az utazást és szállást nem foglalja magában, az egyénileg megoldandó) 

 

A konferencia harmadik napján való részvétel, valamint jelen felhívásban kínált előadási 

és publikálási lehetőség ingyenes. Előadók más napokon való részvételéhez külön 

résztvevői jelentkezés és díjfizetés szükséges. A részvételi feltételek részletesen a 

www.ktenet.hu oldalon hamarosan elérhetőek. 

 

A jelentkezés benyújtásához kérjük írásos hozzájárulását, hogy a szervezők a megadott 

személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács – 2016/679. EU. (GDPR) rendeletének 

megfelelően kezeljék, és a nyilvános rendezvényen felvételeket készítsenek. 

 

A konferenciával, előadással kapcsolatos esetleges további információk: 

 

Stangli Imre Szabó Eszter 

tel.: +36/20-588-8098 tel.: +36/30-620-6797 

email: stanglimre@gmail.com email: szabo.eszter@vas.kozut.hu 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

KTE Vas Megyei Területi Szervezete 

 

 

 

 Stangl Imre Szabó Eszter 

 elnök titkár 
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