HÍRLEVÉL
2015. MÁRCIUS 12.
AZ ITS HUNGARY AKTUÁLIS HÍREI
ITS Hungary Közgyűlés, 2015. április
Egyesületünk ez évi Közgyűlése várhatóan áprilisban kerül megrendezésre. A
Közgyűlés napirendi pontjai között szerepel majd az Egyesület 2014. évi
tevékenységeinek műszaki és pénzügyi lezárása, a 2015. évi tervek kidolgozása,
valamint új tagok felvétele, mivel ismét érkeztek tagfelvétellel kapcsolatos
megkeresések az ITS Hungary Titkárságára. A Közgyűlésre vonatkozó hivatalos
meghívólevelet természetesen Egyesületünk tagjai a Közgyűlés előtt megkapják.
Ezúton szeretném tájékoztatni Egyesületünk tagjait, hogy a 2015. évi tagdíjak
kiszámlázása megtörtént.

ITS Hungary Egyesület 2015. évi tervei
Az ITS Hungary Egyesült 2015. első félévére tervezett programjai az alábbiak:
 meghívtuk a Német Szövetségi Kutatóintézet (BASt) szakértőit, hogy tartsanak
előadást az ITS Direktíva értelmében minden tagállamban megvalósítandó ún.
„adat-hozzáférési pont” német megoldásáról,
 ugyanebben a témában meghívtuk az AustriaTech szakértőjét, hogy az osztrák
megoldásról számoljon be,
 a NÚSZ szakértői a HU-GO megoldását és az eddigi tapasztalatokat ismertetik
egy előadás keretében.
A tervezett programok részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk Egyesületünk tagjait.

AZ ITS HUNGARY TAGJAINAK HÍREI
Együttműködési megállapodást írt alá a magyar és az izlandi légiforgalmi
irányító szolgálat
Együttműködési megállapodást írt alá 2015. március 10-én a madridi World ATM
Congress 2015 kiállításon a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. és az
Isavia, izlandi léginavigációs szolgáltató. A megállapodás a jövőben összehangolja a
két szervezet kutatás-fejlesztési (K + F) tevékenységeit, elősegíti forrásaik és
szakértelmük közös kiaknázását. A kooperáció az európai integrációs (Egységes
Európai Égbolt, Single European Sky - SES) követelményekkel összhangban
megfelelő hátteret biztosít az uniós kutatás-fejlesztési programokban való közös
részvételhez is (forrás: www.hungarocontrol.hu)
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HAZAI KONFERENCIA ELŐZETESEK
MT-ITS 2015 (Models and Technologies
for Intelligent Transportation Systems)
konferencia, 2015. június 3-5., Budapest
2015. évben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara szervezi az MT-ITS 2015 konferenciát
(Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems). A jelentős
nemzetközi rendezvény a tématerület tudományos eredményeinek bemutatását célozza
meg. A konferenciával kapcsolatos információk megtalálhatók a konferencia weboldalán: http://mt-its2015.bme.hu.

KÜLFÖLDI KONFERENCIA ELŐZETESEK
ISEP szimpózium, 2015.
Ljubljana, Szlovénia

március

23-24.,

A Szlovén ITS Társaság (Slovenian ITS Association)
a Szlovén Elektrotechnikai Egyesülettel közösen immár 23. alkalommal rendezi meg
az ISEP (International Symposium on Electronics in Transport) szimpóziumot, ez
alkalommal 2015. március 23-24-én, Ljubljanában. A rendezvény célja az európai
kutatási térség (European Research Area) integrálása és megerősítése Szlovéniában, a
többi tagállamban, a tagjelölt országokban, valamint néhány környező délkelet-európai
országban. A 2015. évi rendezvény témája: “ITS for Autonomous and Cooperative
Transport”. A rendezvénnyel kapcsolatos információk megtalálhatók a http://isep.si
web-oldalon.

8. Lengyel ITS kongresszus, 2015. május 26-27., Varsó,
Lengyelország
Ebben ez évben immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az
ITS Lengyelország szervezet szervezésében a Lengyel Intelligens
Közlekedési Rendszerek Kongresszus (POLISH ITS CONGRESS)
2015. május 26-27-én Varsóban. A rendezvényre évről évre egyre
több résztvevő érkezik mind a magán szektor, mind pedig az állami szektor képviselői
közül, lengyel és külföldi szakemberek egyaránt, így a lengyel kongresszus az elmúlt
évek során az ITS szakemberek fontos találkozóhelyévé vált. A Kongresszussal
kapcsolatos információk megtalálhatók a rendezvény web-oldalán: www.pkits.pl.

1. IRF Európa és Közép-Ázsia Regionális
Konferencia és Kiállítás (1st IRF Europe & Central
Asia Regional Congress & Exhibition), 2015.
szeptember 15–18., Isztanbul, Törökország
A Nemzetközi Útügyi Szövetség (International Road Federation) első alkalommal
rendezi meg 2015. szeptember 15-18. között Isztanbulban az 1. IFR Európa és KözépÁzsia Regionális Konferenciát és Kiállítást „Corridors for Shared Prosperity”
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szlogennel. A rendezvényre előadás-tervezeteket (ún. absztraktokat) 2015. március 15ig lehet benyújtani. A rendezvénnyel kapcsolatosan további információk találhatók a
https://www.irfnews.org/event/1st-irf-europe-central-asia-regional-congress-exhibition/ weboldalon.

22. ITS Világkongresszus és Kiállítás, 2015. október 5-9.,
Bordeaux, Franciaország
A 22. ITS Világkongresszus és Kiállítás 2015. október 5-9. között
Bordeauxban, Franciaországban kerül megrendezésre. A
rendezvény mottója: „Towards Intelligent Mobility – Better use
of space”, vagyis „Az intelligens mobilitás irányába – a tér jobb
kihasználása”. A rendezvény különlegessége, hogy az két helyszínen kerül
megrendezésre: a kongresszus a Bordeaux Convention Centre-ben, vagyis a Bordeauxi Kongresszusi Központban kerül megrendezésre, míg a kiállításnak a Kongresszusi
Központtól öt percnyi sétára lévő Exhibition Centre Bordeaux, vagyis a Bordeaux-i
Kiállítási Központ ad otthont. A rendezvényre történő bejelentkezés hamarosan indul,
bejelentkezni a Kongresszus web-oldalán lehetséges (http://itsworldcongress.com/),
ahol további információk találhatók is találhatók a rendezvényről.

8. Európai ICT a Közlekedési Logisztikához
Konferencia (European Conference on ICT for
Transport Logistics - ECITL), 2015. október 57., Bordeaux, Franciaország
A 22. ITS Világkongresszushoz kapcsolódóan kerül megrendezésre a 8. ICT for
Transport Logistics elnevezésű konferencia, melyre olyan szakembereket, PhD
hallgatókat, valamint végzett hallgatókat várnak, akiknek szakterülete a közlekedési
logisztika, az ellátási lánc menedzsment, valamint az információs és kommunikációs
technológia. A Konferencia mottója: „Intelligens logisztikai megoldások – katalizátor
a digitális gazdaság számára” (“Intelligent logistics solutions – a catalyst for digital
economy”). Megjelent a konferencia „Call for papers” felhívása, az előadások
benyújtásának határideje 2015. június 30. A rendezvénnyel kapcsolatos további
információk találhatók a konferencia web-oldalán: http://ecitl.eu/index.php.

23. ITS Világkongresszus és Kiállítás, 2016.
október 10–14., Melbourne, Ausztrália
A
2001.
évi
Sydney-ben
megrendezett
ITS
Világkongresszus és Kiállítás után jövő évben ismét
Ausztrália ad otthont az ITS szakma legnagyobb rendezvényének. 2016. október 1014. között kerül megrendezésre Melbourne-ben a 23. ITS Világkongresszus és
Kiállítás, melynek szlogenje „ITS - Enhancing Liveable Cities and Communities”,
vagyis „ITS – élhető városok és közösségek támogatása”. A Kongresszusról további
információk találhatók http://www.itsworldcongress2016.com/ web-oldalon.
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ERTICO HÍREK
Szabványosítás Hírlevél, 2015. 1. negyedév (Standardisation newsletter
2015 Q1)
2015. februárjában megjelent az ERTICO Szabványosítás Hírlevelének legfrissebb
száma, mely híreket és háttér információkat tartalmaz az ITS rendszerekhez és
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabványosítási témákról. A Hírlevél a következő linkre
kattintva tekinthető meg:
https://gallery.mailchimp.com/f15b6ba26fe7837737124a612/files/2015_Q1_Standardisation_Newsletter.pdf

További ERTICO Hírek
További hírek olvashatók az ITS világából az ERTICO Network web-oldalán online
formában, a www.erticonetwork.com oldalon.

Összeállította:
Dr. Lindenbach Ágnes
főtitkár
Budapest, 2015. március 12.
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