
  

120 éves a Mária Valéria híd 
120. výročie postavenia dunajského mosta Márie Valérie 

2015. szeptember 28, Szt. Adalbert központ, 
Esztergom, Szent István tér 10. 

 
28. septembra 2015, Stredisko sv. Adalberta 

 Nám. sv. Štefana 10, Ostrihom (MR) 

 

P R O G R A M 

9:00 Köszöntő / Privítanie 

Nagy Péter – az Ister Granum EGTC igazgatója / EZÚS Ister-Granum - riaditeľ  
 

9:05 Megnyitó / Otvorenie 

Tasó László - közlekedéspolitikáért felelős államtitkár / štátny tajomník 
zodpovedný za politiku dopravy (HU) 
 

Völner Pál – országgyűlési képviselő, miniszteri biztos / poslanec, štátny radca 
(HU) 
 

9:30 A „Clark Ádám Életműdíj” átadása a szerkezet- és hídtervezés kiemelkedő 
alkotóinak / Odovzdanie ocenenia životného diela Adama Clarka 
významným návrhárom mostov a mostných konštrukcií 

 Laudációk: / Laudácie: 

- Dr Dunai László - dékán, tszv. egyetemi tanár BME, elnök, KTE Mérnöki 
Szerkezetek Szakosztály / dekan, ved. katedry, profesor Budapeštianskej 
technickej univerzity, Spolok výskumu dopravy-odbor konštrukcií mostov, 
predseda 

- Kolozsi Gyula - tagozat vezető Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (MAUT) 
Híd- műtárgy és szerkezet Tagozat / vedúci sekcie konštrukcie mostov a 
pamiatok maďarskej cestnej a železničnej spoločnosti (MAUT),  

A díjat átadja: / Ocenenia odovzdá: 

Dr Rubovszky András – Széchényi Társaság főtitkára / generálny sekretár 
Spolku Széchényi 

  

10:00 Gazdaság- és közlekedés fejlődése a XVIII. század második felétől az I. 
Világháborúig / Rozvoj hospodárstva a dopravy od XVIII. storočia po I. sv. 
vojnu 

 Fisnyák Zsuzsanna – tudományos tanácsadó MTA / Vedecká poradkyňa 
Maďarskej vedeckej akadémie 
 



10:20 Kávészünet / Prestávka 
 

10:45 A Mária Valéria Duna-híd újjáépítése a PIU elnök szemszögéből / 
Znovupostavenie mosta Márie Valérie z pohľadu predsedu PIU 

 Marián Hanták – szakértő, Szlovák közlekedési, építészeti és régiófejlesztési 
minisztérium / oddelenie cestného hospodárstva MDVRR SR 

11:05 A régi és az új szerkezeti elemek illesztése a MV Duna-híd újjáépítésekor / 
Spájanie starých a nových konštrukčných elementov pri novopostavení 
mosta Márie Valérie 

 Mátyássy László - vezérigazgató, Pont-TERV Zrt. / gen. riaditeľ, Pont-TERV Zrt. 

11:20 A Mária Valéria Duna-híd vizsgálatának tapasztalatai / Skúsenosti 
preverovania mosta Márie Valérie. 

 Karkus János – főmérnök, Via-Pontis Kft. / hlavný inžinier, Via-Pontis 

11:35 Határhidak / Hraničné mosty 

 Sitku László - osztályvezető Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ / 
vedúci odboru Koordinačného centra rozvoja dopravy 

11:55 Az EU támogatású fejlesztések tapasztalatai / Skúsenosti s rozvojovými 
programami podporených z európskych zdrojov  

 Thoroczkay Zsolt - elnök, KTE Közlekedésépítési Tagozat / predseda, Spolok 
výskumu dopravy, odbor výstavby dopravy 
 

12:15   Ebédszünet / Obed 
 

13:15 Felvezetés / Uvedenie  

V4+4 országok É-D közlekedési kapcsolatainak előkészítése, fejlesztése / 
Príprava a rozvoj severo-južných dopravných spojení v krajinách V4+4 

 Molnár László – közlekedési szakértő mérnök / odborník na dopravu 

13:35 A közlekedésfejlesztés funkcionális térségi elemzésének eredményei / 
Výsledky funkcionálneho priestorového prieskumu rozvoja dopravy  

 Takács Miklós - közlekedéstervezési igazgató FŐMTERV Zrt / riaditeľ 
plánovania dopravy FŐMTERV Zrt 

13:55 A szlovák közlekedéspolitika prioritásai / Priority dopravnej politiky na 
Slovensku 

 Tomáš Pšenka - osztályvezető, Közlekedési Minisztérium, Pozsony / vedúci 
oddelenia cestného hospodárstva pozemných komunikácií MDVRR SR  

14:15 Esztergom - M1 autópálya közötti gyorsút / Proces plánovania rýchlostnej 
komunikácie medzi Ostrihomom a diaľnicou M1, predstavenie parametrov 
projektu, príprava výstavby 

 Mayer András - beruházási vezérigazgató helyettes NIF Zrt. / zástupca 
generálneho riaditeľa pre investície NIF Zrt 

14:35 Nyitra megye és Komárom-Esztergom Megye összehangolt 
közlekedésfejlesztése / Zosúladený zámer rozvoja dopravy VÚC Nitra a 
župy Komárom-Esztergom  

 

 

Iván Farkas – Nyitra megyei képviselő, polgármester, IG EGTC szenátor /  
poslanec NSK, starosta, člen predsedníctva EZÚS Ister-Granum 
 



Pengő Julianna – Komárom-Esztergom megye főépítésze / Hlavná stavebníčka 
Komárňansko-ostrihomskej župy 

14:55 Az Interreg V / A program lehetőségei / Možnosti programu Interreg V / A 

Ocskay Gyula - főtitkár CESCI / generálny sekretár CESCI 

15:15 Fórum / Diskusia 

15:35 Zárszó / Slovo na záver 

  

 17:00 

Dr. Becsey Zsolt – Közlekedésért felelős helyettes államtitkár, a Hét Határ 
Önkormányzati Szövetség tiszteletbeli elnöke / zástupca štátneho tajomníka 
zodpovedného za dopravu, čestný predseda samosprávneho združenia Hét 
Határ (HU) 

Viktor Stromček - A Szlovák Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési 
minsztérium államtitkára (SK) / štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR 
 

A megújított Szt. Kristóf emléktábla, avatása, megáldása a párkányi 
hídfőnél / Odhalenie a požehnanie obnovenej pamätnej tabule sv. Krištofa 
pri štúrovskom pilieri mosta 

Bíró József - KTE főtitkárhelyettes / zástupca gen.sekretára KTE,  

Romanek Etelka – polgármester / primátorka (HU),  

Eugen Szabó -. polgármester (SK) / primátor 

18:00 Koncert az esztergomi Vizivárosi templomban (Mindszenty tér 3) / Kostolný 
koncert (nám.Mindszenty 3) 
Zenei időutazás a középkori és reneszánsz Esztergomban 

Előadja Pálmai Árpád zeneművész és társai 

                              / cestovanie v čase stredodobým a renesančným Ostrihomom 

                                 v podaní umelca  Árpáda Pálmaiho a zboru 

Megj. / Pozn. 

A konferencia minden részén szinkrontolmácsolás biztosított. 

Na všetkých častiach konferencie bude zabezpečenie simultánne tlmočenie. 

 

 


