
„Biztonságos utakon a XXI. században” 3. konferencia 

 Congress Park Hotel Flamenco   

  ….. október 24-27.  

LEBONYOLÍTÁSI FORGATÓKÖNYV  

 

Előkészületek 

 

Konferencia táskákat Kardos Iván október 18-ig szállítja. 

 

Október 21. csütörtökön bepakolás 

Táskába kerül: Programfüzet+Abstract kötet, Résztvevői lista, CD-ROM, 

Magyarországról anyag térkép  

Felelős: Kováts Gizi 

 

Október 18.  Last Minute Note megírása és sokszorosítása  

Felelős: Mákszegi Anita 

 

Október 20.  Résztvevői lista elkészítése és másolása.   

Felelős: Mákszegi Anita 

 

Regisztrációs anyagok összeállítása október 21.-ig.  

Október 22.  Regisztrációs anyagok végső ellenőrzése   

Felelős: Mákszegi Anita, Kováts Gizi 

 

A szekció elnökök és a megnyitón résztvevők neveinek a megírása. 

       Felelős: Mákszegi Anita 

 

A regisztrációnál az alábbi anyagokat kapják a 

résztvevők: 

 

1. Konferencia táska  

Benne:  - CD-ROM 

     - Végleges programfüzet 

     - résztvevői lista 

   

2. Névkitűzők   

 a. Névre szólók: 

színek: 

- Résztvevő: ezüst alapon fekete betű 

- Kísérő: fehér alapon fekete betű 

- Kiállítók: fehér alapon fekete betűvel EXHIBITOR 

- Rendezők: piros alapon fekete betű 

 b. Napijegyesek: műanyag tokban komputeres kitűzőt kapnak nagy piros dátummal 

 c. Protokoll és újságíró: 30 db ezüst alapon VISITOR  

 d. Hostess és security: Piros alapon fekete betűvel 4 db HOSTESS és 4 db SECURITY 

felirat  

3. Certification (névre kitöltve)   

4. Szállodai voucher (névre kitöltve)   

5. Számla (névre kitöltve)   

6. Program jegyek a programokra:   sárga: Budapest városnézés 

zöld: Hajókázás a Dunán 

 

7. Kávé- és üdítőjegyek 10 db/fő, ebédjegyek 3 db/fő (napokat rápecsételni!) 

 

8. Last Minute Note   

Kísérő a regisztrációnál a következőket kapja:  

1.  Névkitűző 

 



2.  Programjegy Budapest városnézésre (sárga) 

 

A programokra lehet külön jegyet venni a regisztrációnál. 

Árak: 22 €  Budapesti városnézés   

60 € / 15.000 Ft  Hajókázás a Dunán vacsorával  

40 € / 10.000 Ft  Nyitófogadásra belépő   

25 € / 6.000 Ft    CD ROM    

 

 

Október 21-22. A regisztrációhoz szükséges segédanyagok elkészítése, kasszás anyagok összekészítése.

      Felelős: Kovács  Ica 

 

Regisztráció 

 

Nyitvatartási idő és személyzet:  

Október 24. (Vasárnap) 

Október 25. (Hétfő) 

Október 26. (Kedd)  

Október 27. (Szerda) 

10.00 - 18.00 

  7.00 - 18.00 

  8.00 - 18.00 

  8.00 - 14.00 

2 regisztrátor + 2 kasszás 

2 regisztrátor + 2 kasszás 

1 regisztrátor + 1 kasszás 

1 regisztrátor + 1 kasszás 

 

 

A regisztrációs részleget vezeti, és a problémás ügyeket intézi:  Mákszegi Anita 

A kasszánál segít, és a credit kártyákat intézi:  Izsai Tímea 

 

Személyzethez még szükséges: • 1 fő a tolmácskészülék kiadására 

• 1 fő a badge ellenőrzésére (25-én és 26-án) 

 

Regisztráció helyszíne a hallban a pultnál.  

Mellé szükséges még két db 160-as bekasírozott asztal és 4 db szék.  

Az asztalok felett táblák: • REGISTRATION  A–K 

    • REGISTRATION  L–Z 

• CASSA 

(a táblákat Fekete Emil szereli 24-én vasárnap reggel 6 órakor) 

A regisztrációs pulthoz szükség van 1 db 3 csatlakozású elektromos elosztóra (220 V max.10 A) és 1 

db nagy szemetes tartóra. (Flamenco biztosítja) 

 

A kongresszusi iroda  a szálloda első emeletén lévő 600-as teremben működik  

.... október 24-én (vasárnap reggel) 6.00 órától 

     .... október 27-én 16.00 óráig. 

Ide 2 db 160x80 asztalt, valamint 6 db széket kérünk, valamint egy nagyméretű szemetes tartót. 

(Flamenco) 

Kérjük a 600-as terem kulcsát, mert folyamatosan zárni kell: a konferencia minden anyaga ott 

lesz tárolva. A kulcs a konferencia ideje alatt mindig a regisztrációs pultnál legyen. 

 

A bejárattal szemben kellene egy irányító tábla: "On Safe Roads in the XXI. Century" 

Registration – felirattal. (Flamenco) 

 

A Meeting Budapest Kft. 1 db gépkocsijának garázsbehajtását és parkolását kérjük engedélyezni 

a konferencia teljes ideje alatt. (Rendszám: GTH - 076)  

 

.... október 24. vasárnap 
 

7.00  Kiállítás építésre érkezik az R & R  Plussz Kft. Fekete  Emil irányításával.  



A szállodai Foyer jobb oldala teljesen üres, ide épül a kiállítás.  

9.30  Regisztráció berendezése. 

A regisztrációs anyagokat és a táskákat reggel 6.00 órakor szállítjuk ki a 

Meetingből. (Köves Tamás kocsijával és 1 db kombi taxival) 

 

RUHATÁR 
A Flamenco Foyer szintjén lévő ruhatárban 1 fő ruhatáros szükséges   
 Október 25-én hétfőn     8.00 órától – 18.00 óráig,  
 Október 26.-án kedden  8.00 órától – 18.00 óráig, 
 Október 27.-én szerdán 8.00 órától – 16.00 óráig. 

 

A ruhatár ingyenes! 

 

Teremberendezések és technikai igények 

 

RAVEL TEREM 

200 főre széksorosan berendezve (széleken van a közlekedő folyosó).  

 

A konferencia alatt az elnökség:  

- 1 db bekasírozott asztal (ferdén oldalt) 2 székkel,  

- szónoki pult a jobb oldalon a vetítővászon szélénél.  

Elnökségi asztalon virág (Meeting hozza) és 2 üveg ásványvíz (szünetekben cserélve) 

 

A megnyitónál .... október 25.-én hétfőn 9.00–10.00 között 6 fős elnökségi asztal középen, 

mellette szónoki pult. (10.00 és 10.30 óra között kell átrendezni a fenti beállásra) 

 

A vászonra az előadások előtt és a szünetekben a konferencia lógóját kell kivetíteni, amit ….. 

Klára készített. A megnyitó alatt is a nevek a vászonra lesznek kivetítve. (----- Klára) 

 

Az elnökségi asztalon 1 db mikrofon, a szónoki pultban 1 db mikrofon.  

 

Hozzászólóknak URH kézi mikrofon, amit a teremben lévő hölgyek visznek a hozzászólóhoz.  

 

Az írásvetítőhöz is kell egy állványos mikrofon, ha valaki az írásvetítőnél magyaráz. 

Komputert és a kivetítőt a Flamenco adja (PowerPoint és Windows szoftverekkel)  

Fontos, hogy legyen egy technikus is, aki segíteni tud az előadóknak a szünetekben az előadásuk 

gépre vitelében. (Flamenco) 

 

Minden előadó az előadása előtti szünetben próbálja ki a technikát és készíti elő a komputert. 

Ennek a koordinációját ….. Klára végzi, aki a konferencia teljes ideje alatt a „terem titkár”. A 

vitáknál 1 fő hostess segít ….. Klárának, aki az URH mikrofonokat viszi a hozzászólókhoz.  

 

Lézer mutatópálca (Flamenco).  

 

A teremben lévő hölgyek teszik ki a szekció elnökök neveit a szünetben az asztalra.  

 

A Ravel teremben 2 nyelvű szinkrontolmácsolás lesz (……. rendeli), magyar–angol nyelvvel. 

200 főre kell készülék a Ravel terem bejáratánál, 1 db 160-as asztalnál. 

Meeting által biztosított hostess osztja ki és szedi vissza a készülékeket. 

……  Zsuzsa + 1 fő lesz a tolmács. A tolmács fülkékbe minden reggel ásványvizet kell 

bekészíteni. A tolmácsok kávéjegyet és ebédjegyet kapnak (Flamenco)  

 



KIÁLLÍTÁS A FOYERBEN 

Fekete Emil a kiállítás felelős vezetője. ….. október 18.-ig elkészíti a végleges rajzot a kiállítási 

terület berendezéséről, amely tartalmazza a Poster szekcióhoz szükséges 10 db  95x125 cm 

méretű poszter tábla elhelyezését is. 1-10 számozás kell a táblák jobb felső részében. (R & R 

Plussz Kft.) 

Az  R & R Plussz Kft. .... október 24-én vasárnap reggel 6 órakor kezd építeni.  

A bontás 27-én szerdán 15 órakor kezdődik és éjfélig tart. 

 

A kiállítás megnyitója: …. október 25-én hétfőn 10.00 órakor lesz a Foyerben.  

2 db állványos mikrofon szükséges (Flamenco)  

 

Megnyitót tartja: …… József, Vezérigazgató 

    A megnyitóhoz konszekutív tolmácsolás lesz (Borongi Zsuzsa) 

A foyerba 1 db hosszú drinkbár a kávékhoz és az üdítőkhöz (szünetekben 2-3 pincér tudja adni a 

kávét és az üdítőt). Minden résztvevő 10 db üdítő - kávé jegyet kap, amelyet a három nap alatt 

ennél a pultnál válthat be.  

 

A pultok nyitvatartási ideje: 25.-én hétfőn   8.00 – 18.00 

26.-án kedden  8.00 – 18.00 

27.-én szerdán 8.00 – 15.00 

Ezek a pultok készpénzért is áruljanak kávét, teát és üdítőt. Árak legyenek kiírva.  

 

A bejárattal szemben álló tábla az emblémákkal, a kongresszus feliratával és a szponzor 

nevekkel. (…… Emil hozza) 

   

BOLERO TEREM 

80 főre széksorosan berendezve. 4 fős elnökségi asztallal a jobb oldalán szónoki pulttal. 

Itt lesz:   .... október 25.-én 15.00 órakor az  “…..” FORUM  és  

.... október 27.-én szerdán 11.00 órakor a KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS:  

       „GYÁRTÓK ÉS A KÖZLEKEDÉS”  között.  

Technika: hangosítás 1 mikrofon az elnökségi asztalon 1 db mikrofon a szónoki pultba 

1 db kézi mikrofon a hozzászólóknak és videó kivetítő és vetítővászon (Flamenco) 

Laptopot az előadók hozzák. 

 

PARK 3 TEREM  

.... október 25-én 10.00 órakor  zárt ülés lesz a “PARTNER FOR ROADS”–nak, berendezés 

20 főre asztal körül. 

Technikai igények:  - elnökségben 1 db mikrofon,  

- asztal mellett 1 db álló mikrofon.  

- Videó kivetítő, vetítővászon. (Flamenco) 

 

 

 

 

 

PARK 2 TEREM 

30 főre széksorosan berendezve 4 fős elnökségi asztallal, itt lesz .... október 25-én  15.00 órakor 

a “PARTNER FOR ROADS” SZEMINÁRIUM. 

Technikai igények:   - elnökségben 1 db mikrofon,  

   - asztal mellett 1 db álló mikrofon.  

    - Videó kivetítő, vetítővászon. (Flamenco)  

 



BUDA 2 TEREM 

.... október 25-én hétfőn 10.00 órakor  SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

Táblaasztalnál kb. 16 fő,  hosszú végén 4 fő az elnökségnek. Felkészítve ásványvíz és sós 

teasütemény. Kávé bekínálva.  

 

.... október 25-én 13.00 – 15.00 óra között minisztérium és a finn konferencia vendégek 

megbeszélése. 12 fő tábla asztal körül.  

 

 

Program 

 

.... október 21. csütörtök 

MAKADÁM KLUB 

19.00 Vacsora a Program Committee részére 

Kisszalonban és az étteremben megterítve minél nagyobb asztalokkal (6–8 fős).  

Tervezett létszám: 25 fő 

Menü:  - Ceasar saláta (kevert friss saláta csirkehússal),  

- Erőleves Fridotto módra,  

- Bélszín Stroganoff módra burgonyakrokettel,  

- Vargabéles,  

- Ásványvíz és  2 x1 dl vörösbor (ha mást is akarnak, azt fizetik) 

 

 

.... október 24. vasárnap 

 

7.00  R & R elkezdi a kiállítás építését. 

  Elhelyezi a táblákat a regisztrációnál.  

9.30  Regisztráció beköltözik a 600-asba, valamint a regisztrációs asztalhoz.  

10.00  Regisztráció nyitása 

15.00  Angol nyelvű Budapest városnézés program indul a szálló főbejárata elől.  

  KIS Travel busszal (GWG 800  gépkocsivezető: Kaszadi László)  

Idegenvezető (Cseke Péter) végig kíséri a csoportot.  

Útvonal: Hősök tere, Andrássy út, Citadella, Vár 

A vendégek a részvételi jeggyel szállhatnak fel a buszra. 

18.00  Városnéző program visszaérkezik a Flamenco szállodához 



18.00  Regisztráció bezárása 

18.30    KIS Travel 12 fős mikrobusza (GMP 400 gkv: Blaszki János) átviszi az  

                elnököket a Flamenco Halljából a Makadám klubba a vacsorára.   

Kíséri: Mákszegi Anita 

19.00 Makadám Klub elnöki vacsora  

  15 főre a tárgyaló nagy kerekasztala megterítve.  

Vacsora menü:  

- Mozarella sajt paradicsommal és bazsalikommal,  

- Erőleves fürjtojással,  

- Bélszin Budapest módra párolt rizzsel és hasábburgonyával,  

- Somlói parfait tejszínhabbal,  

- ásványvíz (és vörös és fehér bort bekínálni)  

21.00 Külföldiek visszaszállitása a Flamenco szállodába 

(KIS Travel mikrobusz) 

 

 

.... október 25. hétfő 

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 

 

HALL 

07.00 Regisztráció nyitása  

 

RAVEL TEREM 

09.00  A konferencia megnyitása 

A konferencia megnyitójának résztvevői: 
 Kazatsay Zoltán, helyettes államtitkár, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
 Jean – Francois Courte, főtitkár PIARC/AIPCR 
 Francisco de Lacerda Melo Ferreira, tudományos referens, Európai Bizottság 

Információs Társadalom Főigazgatóság 
 Dr. Hatala József, rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes, ORFK 
 Willy Maes, Digit Round  
 Dr. Lindenbach Ágnes, főtitkár, ITS Hungary Egyesület 

 

HALL 

10.00–10.30 Szünet  

A vendégek a regisztrációnál 10 db kávé és üdítő jegyet kapnak, amelyet október 25.-én 

hétfőn reggel 8.00 órától  27-én  14.00 óráig lehet beváltani a Flamenco halljában lévő mobil 

büfében.     1 db jegy 1 kávéra vagy teára, vagy 2 dl szénsavas vagy szénsav nélküli üdítőre 

váltható be) 

 

10.00 A kiállítás megnyitása 

Hinár József, vezérigazgató 

Hangosítás: 2 db mikrofon állvánnyal szükséges a kiállítók közötti üres térben. 

(Flamenco) Konszekutív tolmácsolás (Borongi Zsuzsa adja) 

 



RAVEL TEREM 

I. szekció: „Közlekedésbiztonság, mint a közlekedéspolitika aktuális kérdése” 

Elnök:  Jean-Francois COURTE  –  KAZATSAY Zoltán 

 

10.30 Josef MIKULIK (CZ) 

Közlekedésbiztonsági elvárások és kihívások a kibővített Európai Unióban 

10.50 JANKÓ Domokos (H) 

Célkitűzések és lehetőségek a közúti biztonság javítása terén, Magyarországon 

11.10 Hans-Joachim VOLLPRACHT (D) 

Törvényi szabályozó eszközök a közúti közlekedésbiztonság javítására 

11.30 Eva Maria EICHINGER – Günter BREYER (A) 

Az osztrák közúti közlekedésbiztonsági program 2002–2010 

11.50 Etienne de WINNE (B) 

A flamand közlekedésbiztonsági menedzsment 

12.10 Donatas ČYGAS – Julius CHRISTAUSKAS – Alfredas LAURINAVIČIUS – 

Faustina TUMINIENÉ (LT) 

Közlekedésbiztonsági helyzet elemzése a litván utakon 

12.30 Mircea NICOLAU – Ileana MOLAN – Ileana STELEA (RO) 

Forgalmi és baleseti statisztikák alakulása Romániában 

12.50 Dusan MLADENOVIC – Nenad NIKOLIC – Demir HADZIC (YU) 

Közúti közlekedésbiztonság Szerbiában és néhány EU-tagországban 

13.10 Ryszard KRYSTEK – Kazimierz JAMROZ – Lech MICHALSKI (PL) 

Lengyel közlekedésbiztonsági programok –Az átfogó intézkedések alapja Lengyelországban 

 13.30 Michael A. R. BERNHARD (F) 

Átfogó közlekedésbiztonsági együttműködés – küldetés és célok 

 

13.50 Ebéd 

Minden résztvevő a regisztrációnál ebédjegyet kap. Ezzel az ebédjeggyel ebédel a 

büféebédből a Toledo – Barcelona – Granada termekben.  

Menüválaszték:  
 Prágai sonka tejszínes tormával, Gyulai karaj, Májjal töltött tojás, Pulykamell hidegen 

gyümölccsel, Spanyol saláta, Ananászos jércesaláta, Cézár saláta 
 Húsleves daragaluskával 
 Milánói spagetti, Tengeri halfilé rántva, Tavaszi sertéssült, Bakonyi sertésszűz 
 Zöldköret, töltött zöldségek, Hercegnő burgonya 
 Gyümölcskosár mandarinnal, Somlói galuska, Túrókocka, Almás lepény 
 Sajttál, Gyümölcstál  

 

BOLERO TEREM 

15.00 IM@GINE IT  FÓRUM 

 

PARK 2 TEREM 

15.00 “ PARTNER FOR ROADS” szeminárium 

 

 

HALLBAN A KIÁLLITÁS MELLETT  

Poszter szekcióhoz szükséges: 10 db 95x125 cm méretű poszter tábla. 

1-10 számozás kell a táblák jobb felső részében. (R & R Plussz Kft.) A posztereket gombostűvel 

lehet rögzíteni (Meeting regisztrációnál lesz a gombostű). 

 

Poszter szekció: 

1. Marc de SAUVAGE (B) 



NORTRACO  

2. Kemal Selçuk ÖGÜT – Sabit KUTLUHAN (TR) 

Városi utak burkolattípusának kiválasztása 

3. David SUCIU – Anca BRÂNZĂREA (RO) 

Kísérleti közlekedésbiztonsági projekt a Busteni nevű lineáris településen – esettanulmány 

4. Carmen Doina CHIRA (RO) 

Közlekedésbiztonsági intézkedések Kolozsváron – esettanulmány 

5. Murat ERGUN – Sukriye IYINAM – Adem Faik IYINAM (TR) 

Az útfelületi jellemzők hatása a közlekedésbiztonságra 

6. Adem Faik IYINAM – Hilmi Berk CELIKOGLU – Sukriye IYINAM (TR) 

Az autópályák közlekedésbiztonsági koncepciójának megvalósítása hosszú távú 

tervezéssel: Értékelés Törökországra 

 

 

RAVEL TEREM     

III. szekció „Esettanulmányok, Közlekedésbiztonság Speciális Szempontjai” 

Elnök:  Ziemowit Cyndrowski – Dr. Koren Csaba 

15.30  Stephen LAMBERT (IRL) 

Közúti közlekedésbiztonsági felülvizsgálat (Road Safety Audit) – magyarázat a 

vizsgálatokhoz, a folyamat egyes lépcsői 

15.50 KOREN Csaba (H) 

Oktatók képzése közlekedésbiztonsági felülvizsgálat oktatására Magyarországon 

16.10 Christoph PICHLER (A) 

Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat (Safety Audit) az osztrák A5 autópálya Eisenbeunn–

Schrick szakaszán 

16.30 Peter ELSENAAR (NL) 

A közlekedési balesetek áldozatai: a társadalom „elfelejtett” csoportja 

16.50 Caj HOLM (FIN) 

A finn közúti alagutak műszaki előírásainak kidolgozása 

17.10 Hoong-Chor CHIN (SGP) 

Közlekedésbiztonsági mutatók integrált értékelése 

17.30 RIGÓ Mihály (H) 

Javaslat fix telepítésű sebességmérők kísérleti telepítésére Szegeden 

17.50 Carmen Doina CHIRA (RO) 

Új közlekedési útvonalak Kolozsvár történelmi belvárosában, esettanulmány 

19.30 Transzfer a külföldi vendégeknek (KIS – Travel  45 fős busza FKS 551 gkv: Nyirkos Ferenc és 

FKF 545 gkv: Kacsa Tamás) a Flamenco szállodából a Közlekedési Múzeumba.  

Buszt kíséri a Meeting Budapest Kft. részéről: Kováts Gizi 

20.00 Nyitófogadás:  Közlekedési Múzeum (Budapest XIV., Városligeti krt. 11.) 

A kupola teremben a bejárattal szemben középen szükséges egy 2x2 m-es dobogó.  

 

Pohárköszöntőt mond: Lombos Sándor a ÚTAT elnöke. 

A múzeumnak kell 2 mikrofonnal (beszélő + tolmács) a pohárköszöntőt hangosítani és CD-

ről háttérzenét adnia. 

A beszédek magyar nyelven hangzanak el, konszekutív tolmácsolás lesz, Borongi Zsuzsa 

biztosítja.  

 

Vendéglátást a Makadám klub csinálja. Létszám: 150 fő  

Szükséges 10 db „könyöklő” asztal, és 6 db lerámoló kisasztal. 

A svédasztalhoz nagyasztalok. 2 Drinkbár kell (egyik a kupolaterem előterében, a másik a 

kupolaterem egyik oldalán.) 

Érkezéskor a pincérek pohár pezsgőt, Kir Royal-t és narancs juicet kínálnak.   



 

Menü:  
 Hideg ételek: Bazsalikomos borjúsült, Francia töltött csirkemell, Magyaros vegyes 

ízelítő, Stefánia vagdalt, Finom fűszerekkel párolt pulykamell, Vegyes sajtízelítő, 

Kiskőrösi töltött tojás, Sonkapástétom jércezselével. Magyaros burgonyasaláta, Orosz 

hússaláta, Svéd gombasaláta, Görög saláta, Almás kukoricasaláta. 
 Meleg ételek: Parajos lasagne, Borjúpaprikás galuskával, Pulykacsíkok Jóasszony 

módra rösztiburgonyával.  
 Desszertek: Piskótatekercs vaníliasodóval, Somlói galuska, Dísztorta, Friss 

gyümölcs 
 Italok: 1 dl poharakban fehér és vörös bor (Gróf Nagyrédei Chardonnay, Gróf 

Nagyrédei Cabernet Sauvignon). Üveges sör, Szénsavas és rostos üdítők, ásványvíz 

(szénsavas és szénsavmentes) kávé–cappuccino 

 

22.00 Transzfer a külföldi vendégek részére a Közlekedési Múzeumból a Flamenco szállodába. 

Megállás a Hungáriánál (KIS -  Travel)  

 



.... október 26. kedd 

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 

RAVEL TEREM   

II. szekció: „Forgalomtechnikai és Építési Beavatkozások Hatása” 

Elnök: Josef Mikulík – Dr. Lányi Péter 

 

09.20  Bernard GUICHET (F) 

A franciaországi körforgalmak fejlődéstörténete, új alkalmazási területek 

09.40 PÁLFAY Antal (H) 

A biztonságot szolgáló úttartozékok és hatásuk a magyar állami autópályákon 

10.00 Patrick J. McHALE (IRL) 

Forgalomcsillapítás – jó példák 

10.20 Hans – Erwin MAGENHEIMER  

  Hidegplasztik útburkolati jelek alkalmazása és a legújabb kutatások 

10.40 Szünet 

11.00 Wolfgang WINK (D) 

A biztonsági korlátok európai teljesítmény-vonatkozású szabványainak átültetése a német 

irányelvekbe – kihívás az útügyi adminisztráció számára 

11.20 MAKÓ Emese (H) 

Mikor válasszuk szét? – a kerékpáros infrastruktúra tervezési szabványainak nemzet-közi 

összehasonlítása 

11.40 PEJ Kálmán (H) 

Összefoglaló a "Kerékpárosok infrastruktúráját használó gyalogosok és kerék-párosok 

konfliktusainak vizsgálata" c. tanulmány alapján  

12.00 Stefan GRAHL (D) 

Fogyatékkal élő emberek biztonságának növelése jelzőlámpás csomópontokon – példák 

és tapasztalatok 

12.20 Hans-Joachim VOLLPRACHT (D) 

Emberi tényezők figyelembe vétele az úttervezésben 

 

12.40  Ebéd 

Minden résztvevő a regisztrációnál ebédjegyet kap. Ezzel az ebédjeggyel ebédel a 

büféebédből a Toledo – Barcelona – Granada termekben.  

 

Menüválaszték:  
 Hálóban sült sertésszűz, Parasztsonka, Kaviáros tojás, Kacsagalantin, Görög saláta, 

Kevert saláta, Svéd gombasaláta 
 Spárgakrémleves 
 Ravioli sajtmártásban, Szezámos pulykafalatok, Tengeri hal roston zöldséges 

rizlingmártásban, Paprikás pulykacsík, Zöldköret, rántott zöldségek, Burgonyakrokett 
 Gyümölcskosár szőlővel. Szilváslepény, Rigójancsi, Vaníliapuding csokimártással 
 Sajttál, Gyümölcstál 



IV. szekció: „Intelligens Közlekedési Rendszerek és a Közlekedésbiztonság” 

Elnök: Fulvio Sansone – Dr. Lindenbach Ágnes 

 

14.00 Max STAUDINGER (A) 

Útszakaszok sebesség-szabályozó rendszere járműtípusonkénti ellenőrzéssel 

 

14.20 Nicolas SCHWAB (F) 

Időjárás-előrejelzés és védelmi rendszer az ASF (Autoroutes Du Sud de la France) 

autópálya-hálózatán 

 

14.40 PESTI Géza (USA) 

Dinamikus (forgalomfüggő) forgalomirányítás a forgalom-biztonság javítására útépítési 

munkaterületeken 

 

15.00 KISGYÖRGY Lajos (H) 

Dinamikus útvonalajánlás 

 

15.20 FI István – BARNA Zsolt – BARSI Árpád – LOVAS Tamás –  

FÖRDŐS Gergely – KOVÁCS Gergely – SIKI Zoltán 

Internet és WAP alapú online forgalmi információs rendszer 

 

15.40 Karel SCHMEIDLER (CZ) 

A járművezetőt segítő, járművön belüli rendszerek szerepe, hatásai és elfogadottságuk 

 

16.00 Szünet 

 

16.20 Forbes VIGORS (IRL) 

Baleseti adatbázisok, feltérképezés és elemzés 

 

16.40 SIEGLER Vera (H) 

A biztonságos közlekedést szolgáló navigációs térkép Magyarországon 

 

17.00 Peter SATTLER (A) 

Digitális tachográf – közös európai megközelítés a forgalom-biztonság érdekében 

 

17.20 LOVAS Tamás – BARSI Árpád (H) 

Távérzékelés alkalmazása a közlekedés-biztonság javításához 

 

17.40 Niko JELUŠIĆ – Mario ANŽEK – Dragan BADANJAK (HR) 

A városi közlekedésirányításban használt érzékelők (detektorok) funkciói Zágráb 

városában 

 

18.00 LINDENBACH Ágnes (HU) 

 A magyar ITS stratégia fő pontjai, az euroregionális együttműködés tükrében 

 

19.30 Flamenco Hotel elől KIS - Travel busz (HGJ 829 gkv: Lazac Gáspár) indul a külföldi  

vendégekkel a hajóállomásra. Meetingtől kíséri: Mákszegi Anita 

 



20.00 Vacsorával egybekötött hajókázás a Dunán 

Fakultatív program, részvételi jegy a Regisztrációnál Vásárolható 

 

A Gönyű rendezvényhajó 19.30 órakor kiáll a Vigadó téri hajóállomásra. 

A hajó drinkbár melletti részében van megterítve a svédasztal 80 főre. A hajó belsejében 

80 főre asztalok. 

 

Menü:  
 Welcome drink: Pohár félszáraz pezsgő  
 Mézben pácolt hátszínszeletek, Magyaros ínyenctál, Sertésjava Csabai módra, Vegyes 

sajttálak, Juhtúróval töltött paradicsom és paprika, Friss zöldsaláták, Görög saláta, 

Gyümölcssaláta, Mini töltött káposzta, Pulykamell tejszínes-kapros mártással, tépett 

tésztával, Vörösboros marhapörkölt 
 Vegyes rétes, mini desszert 
 Ásványvíz, kávé, Fehér és vörös bor  

 

A hajón 1 db mikrofon állvánnyal szükséges a köszöntéshez (Pohárköszöntőt tartja: Palai 

Béla  Nemzeti Bizottság elnöke) és az idegenvezető angol nyelvű városnézéséhez. 

(erősítést a hajó adja)  

Nagy Zsolt orgonista saját erősítéssel játszik. Idegenvezető: Hertai Adrienn  

20/ 7853516 

 

Program:  

19.30 Hajó kiállása 

19.50 Vendégek érkezése (pincérek pezsgővel és narancs juice-szal várják a  

vendégeket) 

20.00 Indulás 

20.15 Köszöntő beszéd 

20.20 Vacsora 

 Közben: idegenvezető városnézése 

23.00 Kiszállás a Vigadó téren  

 Busz megy a Hungáriába és onnan a Flamencóba 

 

 



.... október 27. Szerda 

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 

 

RAVEL TEREM     

V. szekció:  „Baleseti Elemzések és Modellek” 

Elnök: Dr. Roland Weber – Dr. Holló Péter 

 

09.00 HOLLÓ Péter – ZSIGMOND Olivér (H) 

Gyakorlati előrejelzési tapasztalatok emelt sebességhatárok közlekedésbiztonsági 

hatásvizsgálatakor 

 

09.20 GÖNCZI Attila (RO) 

Új közlekedési szabályozás Romániában – hatása a közlekedésbiztonságra 

 

09.40 MOCSÁRI Tibor (H) 

A járművezetők sebességválasztását befolyásoló tényezők 

 

10.00 Adem Faik IYINAM – Hilmi Berk CELIKOGLU – Sukriye IYINAM (TR) 

Az úthálózat közlekedésbiztonsági szempontból problémás pontjainak és szakaszainak 

meghatározása 

 

10.20 Sinan ALISPAHIĆ - Nenad ZUBER - Sanja STEINER (HR) 

A vezetést motiváló tényezők és a közlekedésbiztonság 

 

10.40 Szünet 

 

11.00 László UDVARDY (RO) 

Euro-regionális határokon átnyúló úthálózat közlekedésbiztonsági menedzsment 

modelljének sajátosságai integrált euro-regionális közúti menedzsment rendszer keretei 

között  

 

11.20 George TSOHOS (GR) 

A közlekedésbiztonság, mint a közlekedéspolitika egyik tényezője 

 

11.40 Milan VUJANIC – Demir HADZIC – Nenad NIKOLIC – Dusan MLADENOVIC 

(YU) 

A "jármű-gyalogos" balesettípus szakértői elemzése 

 

12.00 BARSI Árpád – LOVAS Tamás (HU) 

Baleseti elemzések GIS segítségével 

 

12.20 Adem Faik IYINAM – Sukriye IYINAM – Murat ERGUN (TR) 

Az út biztonsága és az útgeometria közötti összefüggés elemzése  

 

12.40  Konferencia zárása 
DR. LÁNYI Péter, osztályvezető, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, MAÚT 

elnökségi tag, a Szervezőbizottság elnöke 

 



CORDOBA TEREM 

11.00 Kerekasztal beszélgetés:  Gyártók és a közlekedés 

Erre a rendezvényre külön meghívó ment ki. Akik erre érkeznek, azoknak nem kell 

regisztrálni. A hostesseink a terembe irányítják.) 

 Külön mikrofon szükséges az egyik előadásnál a tolmácsnak. Konszekutív tolmácsolás lesz, 

tolmácsot Borongi Zsuzsa adja.  

 

Előadások:  
 Magyar Plastiroute Kft. 

Pál Sándor, igazgató, Magyar Plastiroute Kft. 

Mr. Wolf-Peter Zeplin, Volkmann & Rossbach GMBH&Co.KG, Németország 

 
 SIGNELIT Rt.  

1. Változások a SIGNELIT RT. szervezetében – tulajdonos csere. 

2. Közúti jelzőlámpás forgalomirányítás: az SGS forgalomirányító berendezés újabb 

fejlesztései (OCIT interface fejlesztése a debreceni forgalomirányító központhoz, a 

legfrissebb 3. generációs LED lámpafejekkel, 42V-os verzió a közeljövőben várható 

új típusú LED lámpafejek miatt, új gyalogos bejelentkező nyomógomb fejlesztése). 

3. Autópálya irányítási és tájékoztató rendszerek: 

- a januártól életbe lépő új EU szabvány a változtatható jelzésképű táblákra, 

- rövid áttekintés az általunk forgalmazandó változtatható jelzésképű táblákról és 

információs táblákról, példák bemutatása. 
 3M Hungária Kft. 

1. Költséghatékony megoldások a közlekedésbiztonság 3M portfóliójából 

- baleseti gócpontok felszámolása (fluoreszkáló gyémánt fólia, „kapu effektus”, 

nappali és éjszakai jó láthatóság), 

- a városi közlekedésbiztonság javítása (gyémánt fólia vagy HI/DG kombinációk), 

- gyorsforgalmi és városi utak útburkolati jelei (tartós útburkolati jelek, nedvesen is 

fényvisszavető jelek). 

2. 3M Intelligens közlekedési rendszerek 

- Canoga™ Forgalomérzékelő rendszer (érzékeli a gépjárműveket, optimalizálja a 

közlekedést, csökkenthető a légszennyeződés), 

- változtatható sebesség mérő és kijelző (nappali és éjszakai jó láthatóság minden 

szögből), 

- Opticom™ elsőbbség vezénylő rendszer (a piros jelzések és a forgalmi dugók 

lelassítják az elsőbbséget élvező járművek haladását, programozható prioritások). 
 Euroút Kft.:   Közlekedésbiztonságot javító új építési technológiai formák 

1. Országos úthálózat minőségének jellemzése, különös figyelemmel a közlekedés 

biztonságát károsan befolyásoló tényezőkre (egyenetlenség, keréknyomvályú, felület 

épsége). 

2. Teherbírását vesztett, elégtelen utazáskényelemmel rendelkező utak burkolatának 

takarékos, környezetkímélő felújítása hideg remix útalap homogenizálással. 

3. Technológiai megoldások a balesetveszélyes helyek gyors megszüntetésére: 

- egyenetlenségek megszüntetés a burkolat hidegmarásával, csiszolásával, 

- kátyús felületek javítása takarékos hidegaszfaltokkal, 

- kisfelületű burkolathibák javítása magasan gépesítve. 

 



13.00 Ebéd 

Minden résztvevő a regisztrációnál ebédjegyet kap. Ezzel az ebédjeggyel ebédel a 

büféebédből a Toledo – Barcelona – Granada termekben.  

 

Menüválaszték: 
 Hideg angol hátszín, Szárnyas májjal töltött tojás, Parasztsonka zöldpaprikával, 

paradicsommal, Mohácsi töltött kacsatekercs, Kevert saláta, Majonézes gomba saláta, 

Orosz hússaláta, Fejtett bableves 
 Ravioli sajtmártással, Mini töltött káposzta, Roston sült pulykamell érmék 

zöldségszalmával, snidlingmártással, Rozmaringos báránysült, Zöldköret, rántott 

zöldségek, Tepsis burgonya 
 Gesztenyés szelet, Gyümölcskosár meggyel, Képviselő fánk, Flamenco kocka, Sajttál, 

Gyümölcstál 

   

14.00 Szakmai kirándulás Szigetszentmiklósra 

A 45 fős busz (HKV 828 gkv: Csóri István) a Flamenco elől indul. Ez a program csak a 

magyar résztvevőknek van meghirdetve.  

Buszt kíséri a Meeting Budapest Kft. részéről Mákszegi Anita.  

Angol nyelvű tolmács megy a társasággal, mert az előadásokat angol nyelven tartják az 

előadók. Konszekutív tolmácsolás Borongi Zsuzsa adja.  

 

Mr. Wolf-Peter Zeplin, Volkmann & Rossbach GMBH&Co.KG, Németország 

Szabadtéri bemutató 

Mindkét rendezvényen konszekutív tolmácsolás lesz. 

 

 

Rendezvényvezető :  Köves Tamás  elérhetősége : 

 

 

Budapest, .... szeptember 12.  


