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A konferencia előadásainak meghatározásakor a szervezők törekedtek arra, hogy a hallgatóság az 
aktuális kérdések megismerésén túl, a közlekedés közép- és hosszútávú feladatait, az azokat 
tartalmazó fejlesztési programokat is megismerhessék. A konferencia nem kizárólag csak a hazai 
közlekedésszakmai kérdésekkel foglalkozott, hanem azáltal, hogy az előadók között Stütz asszony az 
ausztriai Keleti Régió Közlekedési Szövetségének munkatársa is jelen volt, nemzetközi kitekintést is 
adott a hallgatóknak.  
 
A rendezvény résztvevőit, a szokásos köszöntőkön túlmenően, üdvözölte Dr. Farkas Ciprián Sopron 

Megyei Jogú Város tanácsnoka is. 

A konferencia Vörös József tagozati elnök megnyitóját követően Kiss Gyula országos elnökségi tag 
vezetésével kezdte meg délelőtti ülését, amelynek során a részvevők magas színvonalú előadásokat 
hallgattak meg Magyarország EU tagságával összefüggő közlekedéspolitikai prioritásokról Dr. Mosóczi 
László NFM helyettes államtitkár tolmácsolásában, amelyet a MÁV Zrt-t képviselő Pál László stratégiai 
vezérigazgató helyettes és Kövesdi Szilárd GYSEV Zrt. saját társaságaik helyzetét, eredményeit, 
jövőbeli elképzeléseit bemutató előadásai követtek. 
 
A szünet után a Stadler Rail Csoport magyar vasutakat érintő tevékenységéről és a Knorr Bremse vasúti 

közlekedésbiztonságot szolgáló és fejlesztési elképzeléseiről hangzottak el előadások. 

A délutáni blokk keretében – amelyen a levezető elnöki tisztet Szombati Mária titkár látta el - került sor 
a konferencia nemzetközi jellegét biztosító prezentációra, a  VOR szerepéről és tevékenységéről. 
Továbbá a magyar vasúti közlekedés szempontjából kiemelten fontos EU konform szabályozásának 
bemutatását, valamint Szerencsi Gábor a Magyar Közút közúti szolgáltató igazgatója előadásában az 
országos közúthálózat felújítási lehetőségeit is megismerhették a résztvevők. 
 
A délután folyamán került sor a szakmai programot jelentő látogatásra a GYSEV Zrt. pályaudvarán, ahol 

a Központi Forgalomirányító Központot tekinthették meg a vendégek, amelyet egy vezetett városnéző 

séta követett. Az első napot kötetlen szakmai találkozó és vacsora zárta. 

A második napon a levezető elnöki tisztséget Kókai Ernő szakosztályi titkár látta el; az előzetes 

napirendnek megfelelően hangzottak el az előadások. 

Elsőként Alsher Tamás főosztályvezető beszélt a 4. Vasúti Csomag Technikai Pillérének 

megvalósításáról és az azzal kapcsolatos személyi és technikai összefüggésekről, majd Dr. Katona 

László vezérigazgató ismertetésében a hallgatók képet kaphattak egy teljes egészében magyar 

tulajdonban álló vasúttársaság helyzetéről, eredményeiről. 

A nagyvárosi közlekedéssel két előadás is foglalkozott; Dr. Kerékgyártó János a budapesti, míg Nagy 

Attila a DKV vezérigazgatója, a debreceni közösségi közlekedés helyzetét mutatta be, amelyhez a 

szünet után szerkezetileg jól csatlakozott Jangel Mátyás előadása a MÁV-HÉV Zrt. egy éves 

működéséről. 

Újszerű elemként ismertető hangzott el a KTE Városi Közlekedés lapjáról Dr. Denke Zsolt előadásában. 

Igazi különlegességként szolgált Dr. Szász Gábor ezredes, egyetemi docens prezentációja a vasúti 

közlekedési rendszer védelmi felkészítésének aktuális kérdéseiről. 

A szakmai esemény Kókai Ernő levezető elnök összefoglalójával zárult. 



 

 

A konferencia előkészítésében közreműködött és annak megvalósítását nagyban segítette Németh 

Béla, a Sopron Városi Szervezet titkára, valamint Tóth László a Tolna Megyei Területi Szervezet elnöke. 

A rendezvény lebonyolításához – amelyet a GYSEV Zrt. komoly közreműködéssel segített – az 

eseménynek helyt adó Hotel Sopron kifogástalan feltételeket biztosított. 

A részletes programot az érdeklődők a mellékletben találhatják meg. 
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