JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
A közlekedéssel – mint szolgáltatással – szemben a társadalom és a gazdaság által támasztott
igény ma és hosszú távon is az, hogy serkentő módon járuljon hozzá az ország összeurópai,
egyben hazai és így globális versenyképességéhez, miközben ezt a környezet minél kisebb
terhelésével teszi. Kölcsönhatása az élet többi területével mindenütt tetten érhető: befolyásolhatja a gazdasági, társadalmi folyamatokat, a fejlődés egyik motorja, miközben az általa támogatott fejlődés alakíthatja magát a közlekedést is. Európai Uniós tagállamként ráadásul a
közlekedés kérdése, a kapcsolatok minősége, a szolgáltatások színvonala már nemcsak az
ország szempontjából érdekes és fontos, hanem a nagyobb európai közlekedési kapcsolatok
tekintetében is. Magyarország több mint 10 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, az eltelt
időszak fejlesztései és hatásuk már mérhetők, a tapasztalatok már levonhatók, amelyek irányt
mutathatnak az előttünk álló időszak feladataihoz is.
Mindezek áttekintésére a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata szakmai közreműködésével a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON
címmel szakmai továbbképzést és konferenciát rendez
Balatonföldváron, 2016. május 10-12.
az alábbi fő – előzetesen tervezett – témakörökben és előadókkal:
A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai (Tóth Péter)
1. A közlekedés helye, szerepe, elvárások és feladata, a kapcsolódó ágazatoknál
(Dr. Frisnyák Zsuzsa, Kiss-Parciu Péter, Körmendy Imre, Dr. Magas István, Gresó György)
2. Az Európában (világban) zajló tendenciák lecsapódása, hatása a közlekedésre
(Dr. Hanzséros Andrea, Dr. Wisniewski Anna, Mautner Márk, Kazatsay Zoltán,
Dr. Horváth Balázs, Dr. Vörös Attila)
3. Közlekedési témák, feladatok Budapesten (Dr. Dabóczi Kálmán, Nyul Zoltán,
Kőrizs András László, Dr. Németh Zoltán Ádám, Bereczky Ákos, Szilágyi Tibor)
4. Szakmai kihívások, eredmények ágazatonként (Holnapy László, Keszthelyi Tibor,
Molnár László Árpád, Dr. Almássy Kornél, Somogyi Tóth Gábor, Szarvas Gábor,
Dr. Macsinka Klára, Takács Miklós)
5. Közlekedésbiztonság (Bíró József, Dr. Mocsári Tibor, Thoroczkay Zsolt,
Berencsi Miklós, Dr. Kisgyörgy Lajos, Dr. Lányi Péter)

A közel két évtizede megrendezésre kerülő konferencia idei végleges programja a
 Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának saját honlapján
(www.fomterv.hu/mmk/),
 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara honlapján (www.bpmk.hu)
 Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. weboldalán (www.mknonprofitkft.hu/bfoldvar)
 Hotel Három Hattyú honlapján (www.haromhattyu.hu)
tekinthető meg.
A részvételi díj bruttó 70.000.- Ft/fő, amely tartalmazza a konferencia, két éjszakai szállás
(kétágyas elhelyezéssel) és az ellátás költségeit (a máj.10-i ebédtől a május 12-i ebéddel bezárólag). A konferencia és a szállás közel egy helyszínen van (az elhelyezés két, egymáshoz
közeli szállodában történik), ezen felül uszoda, szauna stb. is a résztvevők rendelkezésére áll.
(Korlátozott létszámban – felárral – egyágyas elhelyezés is megoldható.) Érkezni már előző
este (május 9-én) is lehet, de ekkor a vacsoráért és szállásért külön felárat kell fizetni. Igény
esetén lehetőség van a konferencia 1-1 napján (2 napon) való részvételre is, ennek megfelelően csökkentett árat lehet fizetni. (A tervezett költségek a jelentkezési lapokat tartalmazó honlapokon láthatók).
A jelentkezési lap a Közlekedési Tagozat honlapjáról http://www.fomterv.hu/mmk/, a
http://www.mknonprofitkft.hu/bfoldvar és a http://www.haromhattyu.hu honlapról letölthető.
Kitöltött jelentkezési lapokat az info@haromhattyu.hu e-mail címre kérjük megküldeni
(aláírva).
Kérjük, hogy a jelentkezéssel egy időben a szolgáltatás díját a 10403923-39213257-00000000 sz.
számlára átutalni szíveskedjenek, megjegyzésben a résztvevő(k) nevével. A megrendelt szolgáltatásról előlegszámlát állítunk ki, végszámla a teljesítést követően kerül megküldésre.
A korlátozott létszámra tekintettel a jelentkezéseket a konferencia/továbbképzési részvételi díj
beérkezésének sorrendjében tudjuk kielégíteni.
A rendezvényt szakmai továbbképzési napok alkotják, így a részvétellel az évi szakmai kötelező továbbképzés teljesíthető.
A konferenciával kapcsolatos minden információt a szervező BPMK nevében:
Hamarné Szabó Mária (e-mail: hamarne@progan.hu, mobil: +36 20/ 980-5554) ad meg.
A továbbképzésekkel kapcsolatos kérdésekkel kereshető:
Juhász Tamás (e-mail: juhasz.tamas@mmk.hu, telefon: 06-1/455-88-65)
Jelentkezési határidő: 2016. április 25.

