
 
 

EMLÉKEZTETŐ 
A 2010. október 28-án tartott Országos Intéző Bizottsági ülésről 

 
 
Dr. Katona András főtitkár köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendet.  
 
1.) Beszámoló a KTE legutóbbi Országos Küldöttközgyűlése óta eltelt időszakban 

végzett munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Katona András főtitkár (szóbeli előterjesztés) 

 
2.) Az Egyesületi kitüntetési javaslat (Jáky József díj, Széchenyi István emlékplakett, 

Kerkápoly Endre díj, KTE-ért emlékplakett, Ifjúsági díj, Gárdai Gábor emléklap, 
Örökös tagság) megvitatása 
Előterjesztő: Dr. Katona András főtitkár 
 

3.) Egyesületi kitüntető jelvények (arany-ezüst) darabszámára javaslat 
szervezetenként 
Előterjesztő: Dr. Hinfner Miklós 

 
4.) 2011. évi nagyrendezvénytervezet megvitatása 

Előterjesztő: Bősze Sándor az ARKB elnöke 
 

5.) Diplomaterv- és Irodalmi Díj pályázatra beérkezett anyagok megvitatása  
Előterjesztő: Dr. Táczos Lászlóné, Dr. Havas Péter bizottsági elnökök  

 
6.) A 2011. évi tisztújítás előkészítésével kapcsolatos aktuális kérdések 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Ruppert László a Jelölő Bizottság elnöke 
 

7.)     Az Egyesület szabad pénzeszközeinek befektetésével kapcsolatos javaslat 
megvitatása 
Előterjesztő: Dr. Hinfner Miklós ügyvezető (szóbeli előterjesztés)  

 
8.) Egyéb kérdések 
 
Jelezte, hogy beszámolójában nem tér ki minden részletre, mert az egyes napirendi 
pontokhoz is hozzá kíván szólni, a tájékoztatást annak keretében adja meg. 
Megállapította, hogy a megbeszélés határozatképes.   
 

OIB tagok száma: 33 fő 
Jelen van: 20 fő 

Résztvevők  60 % 
 

Utalt a civil szervezetek jelenlegi helyzetére, a közelgő egyesületi választásokra. 
Megítélése szerint a következő időszak meghatározó lesz a KTE  életében. 
A testületi ülések terv szerint megtartásra kerültek. 
A közgyűlésen két kiemelten fontos döntés született, ami meghatározta a tevékenységet. 
 
Egyik a Befektetési Szabályzat elfogadása, amely következtében dönteni kell a szabad 
pénzeszközök megosztásáról. A KTE jó helyzetben van, de közös munkával el kell érni, 
hogy ez a helyzet folyamatosan megmaradjon, mert a tartalék is könnyen leapadhat, 
elfogyhat. 
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A másik döntés Dr. Ruppert László társelnök úr megválasztása a Jelölő Bizottság elnökévé. 
Fontos kérdés volt a testületek létszámának a kérdése, ezzel a rendkívüli elnökségi ülés is 
foglalkozott, amely egyébként sajnálatosan határozatképtelen volt. Egységes vélemény nem 
alakult ki. 
Kérte, hogy akinek van e kérdéskörben javaslata már most jelezze, akár közvetlenül Ruppert 
úrnak. 
 
A Vezetői Tanács ülésen kiemelt kérdés volt az Útügyi Napok elmaradása. A jelentkezők 
száma 300 fő felett volt,akár a 400-at is elérte volna, de a KKK és az MK vezetői levélben 
visszamondták részvételüket és előadóként sem kívántak részt venni a rendezvényen. Mivel 
a kötbér fizetést minden képpen el kellett kerülni, ezért széleskörű konzultációt követően az 
Egyesület végül elállt a rendezvénytől. A konferencia lemondása jelentős erkölcsi és anyagi 
veszteséget jelent a KTE-nek. A Főtitkár tárgyalt a KKK illetékeseivel, akik nem tettek 
ígéretet az együttműködésre, de nem is zárkóztak el az elől. 
Ismertette, hogy 2010 novemberében milyen központilag szervezett rendezvény lesz. A fenti 
körülményeket a jelenlegi és majd a következő vezetésnek is figyelembe kell vennie és a 
körülményekhez alkalmazkodva kell megtalálni a megoldást. 
A Vezetői Tanács foglalkozott a taglétszámmal, az akkor ismert kb.1800 regisztrált tag 
időközben többszörösére emelkedett. A jelenleg nyilvántartott tagdíjakat 2010. évre 
megfizetett tagok jelenlegi száma 4515  fő. Ennek ellenére minden nyilvántartásban szereplő 
tagot külön levélben meg kell keresni, ez a munka nagy költséggel elindult. A várható 
postaköltség meghaladja az 1 millió forintot. 
Kérte, hogy azok a területi szervezetek, amelyek még nem küldték meg a KTE Titkárságára 
saját címekkel ellátott saját taglistájukat, vegyék fel a kapcsolatot a Titkársággal. 
Bejelentette, hogy Ódor úr, aki a KTE informatikusa, szívesen áll rendelkezésre az ülés után, 
hogy segítséget nyújtson a tagnyilvántartással kapcsolatos problémák kezelésében. 
 
Az egyesületi lapok jól működnek, a Városi Közlekedés esetében szerkesztőségi változások 
lesznek, a Közlekedéstudományi Szemle már lektorált kiadványként is elismert. 
A rendezvények közül több elmaradt, viszont valamennyi megrendezett konferencia pozitív 
eredménnyel zárult. 
 
Ismertette a bizottságok működését. Kiemelkedő munkát végzett a Gazdasági Bizottság, 
amely megvitatta és elfogadta az Egyesület likviditási tervét, valamint az azzal  
összefüggésben előterjesztett javaslatot a KTE szabad pénzeszközeinek jövőbeni 
megoszlásáról. Ugyancsak kiemelkedőnek minősíthető a Közlekedésbiztonsági és az 
Ajánlási és Rendezvény Koordinálási Bizottság munkája is.  
 
A KTE gazdasági helyzete megfelelő, a terv bevételi és kiadási oldala a 2010 szeptember 
havi lekönyvelt adatok szerint egyaránt 51%  volt. A gazdálkodás az év az első félévben még 
a megszokott körülmények között alakult, a jövő év lesz az igazi próba. 
 
A közúti alágazat esetében nagy gondjaink vannak, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kivonult, 
anyagilag sem támogatja az egyesületet. Nagy kérdés a MÁV-val és a Volánokkal való 
kapcsolat alakulása. 
Ugyanebbe a kérdéskörbe tartozik a Nemzeti Közlekedési Hatóság helyzetének jövőbeni 
alakulása is. 
A személyi jövedelemadó felajánlásából a korábbiaknál kevesebb 684 eFt folyt be az 
Egyesület számlájára, az NCA támogatás 800 eFt, amely szintén  kevesebb  az előző évi 
értéknél.  
 
A megbízásos munkák várhatóan az előirányzatoknak megfelelően teljesülnek. Sajnálatos 
tény, hogy az egyesület területi szervezetei nem tudtak ebben  érdemi eredményt produkálni, 
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az egyetlen ilyen megbízás Komárom-Esztergom Megyéből érkezett. Két megbízást hozott 
az AUDIT Bizottság, a többi a titkárság szervezésében valósult meg.  
 
Jogi tagdíjak lényegében befolytak. Érzékeny veszteséget jelent a Magyar Közút tagdíjának 
elmaradása.  
 
A jövőben új gazdasági és stratégiai elképzelésekre van szükség, ezt az új vezetőségnek 
kell előkészíteni és megvalósítani. 
Gond van az egyes területi szervezeteknél és tagozatoknál Fokozottan igaz ez a 
megállapítás a Gépjárműközlekedési és a Közlekedésépítési Tagozatra de a jelenség sok 
más Területi Szervezetnél és Tagozatnál is fellelhető.   
 
Végezetül ismertette a MTESZ jelenlegi helyzetét, és beszámolt a tisztújításról, amelynek 
eredményeképpen Garadnai András urat a MTESZ alelnökének választotta. 
 
A főtitkári beszámolót az OIB egyhangúlag elfogadta 
 
 
Ad.2. Napirendi pont 
 
Dr. Katona András főtitkár ismertette a beérkezett javaslatokat, sajnálatát fejezte ki, hogy sok 
helyről egyáltalán nem érkezett javaslat, sok javaslat pedig alakilag hiányos volt. 
A kitüntetések előtt ismertette a kitüntetésekkel járó egyesületi terheket, továbbá, hogy a 
kitüntetettek csak az összeg felét kapják kézhez. A kitüntetésekre a KTE megközelítően 3 
millió forintot fordít. 
Felvetette, hogy a jövőben  maradjon-e a jelenlegi gyakorlat, vagy szűnjön meg a pénzbeli 
elismerés. Az esetleges változtatáshoz elnökségi határozat szükséges. 
 
Kecskés Zoltánné Nógrád Megyei Terület Szervezet titkára 
 
Nem javasolja, hogy az arany/ezüst kitüntetéshez járjon anyagi elismerés. Esetleg meg 
lehetne emelni az egyes kitüntetések darabszámát. 
 
Dr. Ruppert László társelnök 
 
Most ne döntsön a OIB, januártól változnak az adó-és egyéb szabályok. 
Szüneteltetni kellene a pénzjutalmat,de meg kellene várni a januárt. 
 
Dr. Katona András főtitkár: 
 
Ez jó javaslat, de a gyakorlatban nem működik. Az OIB- nek és az elnökségnek ha 
változtatni akarunk még az idén kell dönteni. 
 
Molnár Péter Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet elnöke: 
 
Az arany/ezüst kitüntetésnél legyen 5-és 3 ezer forintos könyvutalvány. A jutalmakat esetleg 
a felterjesztő szervezeteknek kellene viselniük. 
 
Vigh István Veszprém Megyei Területi Szervezet titkára: 
 
Halasszuk a nagy pénzzel járó kitüntetéseknél a pénzt. 
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Dr. Katona András főtitkár:  
 
Arany, ezüst 5-5 ezer forintos könyvutalvány legyen. A mai megbeszélés foglaljon állást az 
ügyben, az OIB támogatása, döntése nélkül nem terjeszti elő az ügyet, az esetleges 
előterjesztésben nem a KTE anyagi helyzetét kell indokul felhozni, hanem az előnytelen 
adózási tényezőket. 
 
Dr. Katona András főtitkár ismertette azt a  Kis Bélától érkezett külön javaslatot, hogy az újra 
nem választott, de jó munkát végző tisztségviselők részére a mostani kitüntetéseket és a 
kitüntetések adományozásának rendjét is figyelembe véve a 2011. évi közgyűlésen legyenek 
kitüntetések. 
A javaslatot most nem kell az OIB-nek megszavazni. 
 
A konkrét javaslatok megvitatása után, figyelemmel a főtitkár által pótlólag javasolt 
személyekre az OIB támogatta az előterjesztett kitüntetési  javaslatokat és azok elfogadását 
javasolja az Elnökségnek: 
 
AZ OIB határozata szerint az Elnökség elé kell terjeszteni, hogy 5.000.- forint értékű 
könyvutalvány járjon minden kitüntetéshez, kivéve az ezüsthöz 3.000.- forintos 
könyvutalvány. 
 
 
Ad.3.) Napirendi pont 
 
Dr. Hinfner Miklós ügyvezető szóban kiegészítette a kiküldött előterjesztést. Az OIB tagjai 
néhány esetben változtatást javasoltak, melyek indoklását a testület megalapozottnak tartott. 
A hozzászólásokat követően az Országos Intéző Bizottság egyhangúlag ügy döntött, hogy a 
módosított kitüntetési javaslat elfogadását kezdeményezi az elnökségnél. 
 
 
Ad.4. Napirendi pont 
 
Bősze Sándor főtitkárhelyettes az ARKB elnöke: 
 
A beküldött anyagok alapján 8 konferenciát soroltunk fel. 2010-ben 12 konferencia, 
2009-ben 16 konferencia került megrendezésre a KTE-ben. Ez a 8 konferencia a mai 
magyar szinten megfelelő, még gondolunk több konferenciára, ami emeli a 2011 évi 
konferenciák számát. A mi konferenciáink erősségei: sikerült megtartani a tudományos 
tevékenységet, az összetartó erő nagyon fontos, a KTE megjelenési formája, a konferenciák 
költség bevételét növeli. Versenytársaink lettek.  Új kapcsolatrendszereket kell behozni a 
konferenciákon. Kapcsolatépítés fontos a konferenciákon. Jó lenne szponzorokat 
megjelentetni. Nemzetköziséget próbáljuk meg behozni a rendezvényekre.   
Január-februárban a tagozatok elnökei bevonásával aktualizálni fogjuk a 
nagyrendezvényeket. 
Minden javaslatot várunk. 
 
Demkó László 
 
A debreceni konferencia kimaradt. A konferencia „IX. Regionális közlekedés aktuális 
kérdései, valamint 100 éves a DKV”  címmel kerül megrendezésre 2010. március 9-10-én. 
 
Kiegészítéssel együtt az OIB egyhangúlag megszavazta a nagyrendezvényeket 
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Dr. Hinfner Miklós ügyvezető 
 
A napirendi pont lezárását követően felvetette, hogy az Elnökség egyes tagjai célszerűnek 
tartanák, ha a jövőben a rendezvényekkel kapcsolatos részvételi díjat az Egyesület 
hasonlóan más szervezetek ilyen irányú gyakorlatához előre beszedné a jelentkezőktől.  
Véleménye szerint ez a gyakorlat kétségkívül előnyös lenne az Egyesület számára abból a 
szempontból, hogy a beérkezett összegek eleve fedezetet nyújtanának a ráfordításokra, 
illetve, hogy jeleznék a résztvevők komoly érdeklődését, ugyanakkor kritikákat is válthatna ki 
abból a szempontból, hogy miért van szükség az eddigi gyakorlat megváltoztatására. 
 
Jelezte, hogy ez a kérdés jelentős befolyással lehet a 2011. évi rendezvényekre, ezért 
javasolta, hogy az ügyben az ARKB alakítsa k álláspontját, és ha szükséges,  az Elnökség 
foglaljon állást.  
 
Dr. Ruppert László társelnök 
 
Gondoljuk végig a nagyrendezvénnyel kapcsolatos dolgokat. Külföldön nem vállalnak 
kockázatot, és mindenkinek előre kell befizetni a részvételi díjat. A korán jelentkezők 
kedvezményt kapnak. Ez a résztvevők kockázatát jelenti. Javasolja az újragondolást. 
 
Dr. Katona András főtitkár 
 
Ha szigorúbban vesszük a jelentkezéseket, akkor lehet, hogy veszítünk a résztvevői létszám 
tekintetében. 
 
 
Ad. 5.) Napirendi pont 
 
Dr. Havas Péter a Diplomaterv Pályázati Bizottság elnöke tájékoztatást adott a beérkezett 
pályamunkákról. Ismertette, hogy melyik iskolából hány pályamunka érkezett be. 
Az idén I. helyezést nem ért el senki. 4 db második díjat és 9 db harmadik díjat adott ki a 
Bizottság.  
 
Irodalmi Díj Bizottság munkájáról Dr. Tánczos Lászlóné elnök távollétében Dr. Katona 
András főtitkár adott tájékoztatást. Minden laptól 3 cikk került díjazásra. 3 db I-II-III díj lesz 
kiosztva. 
 
 
Ad.6.) Napirendi pont 
 
Dr. Ruppert László társelnök 
 
Megköszönte a bizalmat az elnöki tisztségre történő választás kapcsán. Kiket tudunk 
delegálni a következő 4 évre. Jelölő bizottsági elnöki posztot előre hozta az elnökség.  
Ajánlás készült, hogy a jelölő bizottsági tagok milyen szempontok alapján tudjanak készülni.   
Erős szervezetek ilyenkor tudnak még erősebbé válni. Választási tájékoztatót, amit régen 
Zahumenszky úr állított össze, fontos üzenet tartalmaz. Küldöttek választása is igen fontos. 
Ismertette a választás menetét. A májusi küldöttközgyűlésen a legjobb tisztségviselők 
kaphassanak kitüntetést. Azok, akik már nem vállalnak tisztséget, érdemes lenne küldöttnek 
megválasztani. Választási tájékoztatót kiküldésre kerültek. Már van olyan szervezet, vagy 
tagozat, ahol már elég jól állnak a választással. A tervhez képest elmaradás mutatkozik. 
November végéig a Szakosztályok és Szakcsoportok meg kell, hogy tartsák a választásokat. 
Az Országos Jelölő Bizottságba lehet megyénként és régiónként is javasolni tagokat. Az új 
vezetőség delegálja már a jelölő bizottsági tagokat.  Az információt a Titkársággal közöljék. 
Vegyék igénybe a Titkárság segítségét.  
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Dr. Katona András főtitkár 
 
Készítsünk egy anyagot a titkárok részére, amit kérünk kitölteni (minden Tagozati és Területi 
Szervezet) 4 éves időtartamot figyelembe véve, amit a 4 éves munkával kapcsolatos 
közgyűlési beszámolóba fogunk beépíteni. 
 
Vándor Pál Senior Bizottság elnöke 
 
Mindenhol senior felelőst kell választani. Sok helyen klub szerint működnek a seniorok. 
 
  
Ad. 7.) Napirendi pont 
 
Dr. Hinfner Miklós ügyvezető 
 
2009-re visszatekintve: az Ellenőrző Bizottság elnöke szerint át kell gondolni a KTE 
gazdasági helyzetét. A Gazdasági Bizottsággal együtt döntés született, hogy be kell tartani 
az Alapszabályt. 
Az ügyvezető feladata volt a befektetéssel kapcsolatos intézkedések végrehajtása.  
Tőke garantált és/vagy hozam garantált  befektetést javasolt az Ellenőrző Bizottság. 
Három pénzintézetnél került elhelyezésre a KTE vagyona:: Erste Bank, OTP, Budapest 
Bank. 
 
Nagyon fontos, hogy a pénzkezelési szabályzata meg legyen az Egyesületnek. Ez csak öt 
helyen van meg az Egyesületben. Aki még nem töltötte ki, kérjük kitöltve visszaküldeni az 
Egyesület Titkárságára. 
 
 
Dr. Katona András főtitkár megköszönte az aktív részvételt és az Intéző Bizottsági ülést 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 


