AZ ITS HUNGARY EGYESÜLET 2015. ÉVI
TEVÉKENYSÉGEI

KÖZGYŰLÉSEK
ITS Hungary Közgyűlés, 2015. április 29.
2015. április 29-én került megrendezésre Egyesületünk szokásos évi Közgyűlése.
Szűcs Lajos elnök úr köszöntőjét követően elfogadásra került a 2014. évi
tevékenységeket bemutató jelentés, valamint a Számvizsgáló Bizottság jelentése. Ezt
követően Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár áttekintést adott a 2014. év legjelentősebb
tevékenységeiről. A Közgyűlésen két szervezet és egy magánszemély csatlakozott
Egyesületünkhöz: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint rendes tag,
Naviscon Zrt., mint rendes tag, Dr. Makula László, mint egyéni tag.

ITS Hungary Rendkívüli Közgyűlés, 2015. július 9.
Az ITS Hungary Egyesület 2015. július 9-én rendkívüli Közgyűlést tartott. Az ülés
első és legfontosabb napirendi pontja az ITS Hungary Egyesület módosított
Alapszabályának elfogadása volt, melyre az ITS Hungary Egyesület civil
szervezetként történő nyilvántartásba vételéhez volt szükség. Az Alapszabálytervezetet az ülésen felvetett kisebb módosításokkal a Közgyűlés elfogadta.
Az áprilisi Közgyűlést követően ismét többen jelezték az ITS Hungary Egyesület
Titkársága felé, hogy csatlakoznának az Egyesületünkhöz, így a Rendkívüli Közgyűlés
napirendi pontjai közé bekerült az új tagok felvétele is. A július 9-i Közgyűlésen
Kenderesy Koppány, mint egyéni tag csatlakozott az ITS Hungary Egyesülethez.

ITS Hungary Közgyűlés, 2015. december 1.
Az ITS Hungary Egyesület 2015. december 9-én rendkívüli Közgyűlést tartott,
melynek legfontosabb napirendi pontja az ITS Hungary Egyesület Alapszabályának
módosítása volt. Az ITS Hungary Egyesület közhasznú civil szervezetként történő
nyilvántartásba vételéhez a legutóbbi Közgyűlés alkalmával Egyesületünk
Alapszabálya módosításra került. A benyújtott Alapszabályt az illetékes bíróság
áttanulmányozta, és néhány helyen annak módosítását kérte. A szükséges
módosításokat az ITS Hungary Egyesület jogi képviselője megtette. Az Alapszabálytervezetet az ülésen felvetett kisebb módosításokkal a Közgyűlés elfogadta.
A közgyűlésen Szántó Ágnes kérte felvételét az ITS Hungary Egyesületbe. A
Közgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevői egyhangúlag elfogadták az új
tagjelölt, Szántó Ágnes tagságát.
A Közgyűlés egyben szakmai program is volt, amelyen a december végén befejeződő
EU támogatású CROCODILE projekt megvalósítóinak szakértői, Magyar Közút Nzrt.
részéről Tomaschek Tamás, míg a Budapest Közút Zrt. képviseletében Kovács Dénes
tartott előadást és ismertette a CROCODILE projekt keretében elért eredményeket,
sikeres megvalósításokat.
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VEZETŐSÉGI ÜLÉS
ITS Hungary Vezetőségi ülés, 2015. április 29.
Az áprilisi Közgyűlést megelőzően került megrendezésre az ITS Hungary Egyesület
vezetőségének ülése, melyen a jelenlévők áttekintették az intelligens közlekedési
rendszerek és szolgáltatások – az ITS Direktíva előírásai szerinti – megvalósításának
aktuális hazai helyzetét. Arra a konszenzusra jutottak, hogy erős lobbi-tevékenység
szükséges az ITS Hungary Egyesület vezetősége és tagjai részéről a következő
időszakban. A 2015. évi terveket áttekintve egyhangú döntés született arról, hogy a
CROCODILE projekt ismeretterjesztő tevékenységében való részvétel nagyon fontos,
azt a vezetőség tagjai támogatják.

ITS Hungary Vezetőségi ülés, 2015. október 22.
A vezetőség az ITS Hungary Egyesületnek a CROCODILE projektben való
ismeretterjesztő tevékenységéről tárgyaltak, mivel a teljes projektet (workshop,
kiadvány) nem kaphatta meg az Egyesület (az EU támogatású projektek
ismeretterjesztésére / kommunikációjára külön előírások vonatkoznak, ezekért a
Nemzeti Kommunikációs Hivatal felel). A megoldás az lehet, hogy az egyes
tevékenységeket kisebb projektekre bontja koordinációért felelős MK Nonprofit Zrt.,
így az ITS Hungary Egyesület a készülő kiadvány szakmai munkáit végezné el
(remélhetőleg a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmentése ebben a témában
hamarosan megérkezik).

ERTICO NETWORK OF NATIONAL ITS ASSOCIATION ÜLÉS
ERTICO Network of National ITS Association ülés, 2015. november 18.
Az ERTICO Nemzeti ITS Szervezetek Hálózatának ülésein – anyagi lehetőségek híján
– már hosszabb ideje nem vett részt senki az ITS Hungary Egyesület képviseletében (a
Hálózatnak 2006. óta tagja az ITS Hungary). A 2015. november 18-án Oslóban
megrendezett ülésen Egyesületünket felkérésre Szvétek Ferenc képviselte, aki jelenleg
a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezető szakértője. Szvétek úr az ülésen beszámolt
Egyesületünk tevékenységeiről, jövőbeli terveiről.

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
„Az elektronikus útdíjfizetés helyzetének áttekintése – 2015.” szakmai nap,
2015. április 9.
Az ITS Hungary Egyesület idei első szakmai programja a 2015. április 9-én
megrendezett „Az elektronikus útdíjfizetés helyzetének áttekintése” c. szakmai nap
volt, melynek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. adott otthont. A rendezvény első
részében a NÚSZ Zrt. szakemberei tartottak előadásokat a témához kapcsolódóan, ezt
követően pedig a felmerült kérdések megválaszolása, megvitatása következett.
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„Nemzeti hozzáférési pont” szakmai nap, 2015. május 5.
Az ITS Hungary Egyesület 2015. május 5-én szakmai programot rendezett a „nemzeti
hozzáférési pont” témakörében. A rendezvényen Martin Böhm úr, az AustriaTech
szakértője Stefan Schwillinsky úrral közösen tartott előadást Egyesületünk tagjainak az
osztrák „national access point” koncepciójáról, tervezett megvalósításáról, valamint
áttekintést adtak a CROCODILE projekt országainak „nemzeti hozzáférési pont”
koncepcióiról is.
A téma kiemelt jelentőségű, hiszen a 2010/40/EU ITS Direktíva, ill. annak
specifikációi szerint minden tagállamban meg kell valósítani az ún. „nemzeti
hozzáférési pont”-ot. A hazai munka megkezdéséhez nagy segítség lehet a területen
élen járó, a munkát megkezdett tagállamok eredményeinek, tapasztalatainak
megismerése.

CROCODILE workhop, 2015. december 15.
Az ITS Hungary Egyesület vezetősége a 2014-ben úgy határozott, hogy az Egyesület
részt vesz a CROCODILE projekt A1: Projekt menedzsment & információ terjesztés
részében az azért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. mellett. A tevékenység
keretében az ITS Hungary Egyesület egy workshop megrendezésében / kiadvány
szakmai anyagának összeállításában vállalt szerepet. A 2015. december 15-én
megrendezett workshopon Tóth Péter (főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium), Szűcs Lajos (elnök, ITS Hungary Egyesület) és Martin Böhn
(AustriaTech GmbH) vitaindító előadása után a hazai megvalósítók, ill. az elkészült
projekteket kidolgozó/megvalósító vállalkozók képviselői mutatták be a projekt
keretében elért eredményeket az érdeklődő szakmai közönségnek. A rendezvényre
Egyesületünk tagjai is meghívást kapnak.

EGYEBEK
Részvétel a CROCODILE projektben
Az EU Bizottság 2013. december 11.-én megjelentette nyílt felhívását, melyben az
egyik kiemelt szakmai terület az ITS rendszerek / szolgáltatások területe volt. A
CONNECT régió tagállamai a felhívásra válaszul „CROCODILE” névvel nyújtottak
be ITS témájú projektet – az EasyWay projektek folytatásaként.
A projekt hazai Kedvezményezettje a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a haza
Megvalósítók a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Budapest Közút Zrt. Az ITS
Hungary Egyesület vezetősége a 2014. január 29.-i ülésen úgy határozott, hogy az
Egyesület részt vesz a CROCODILE projekt A1: Projekt menedzsment & információ
terjesztés (Project Management & Dissemination) részében az azért felelős Magyar
Közút Nonprofit Zrt. mellett.
Ennek keretében az Egyesület a 2015. december 15-i workshop megrendezésében /
kiadvány szakmai anyagának összeállításában vállalt szerepet, mely a projekt
keretében elért eredményeket mutatta be az érdeklődő szakmai közönségnek.
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„ITS Hungary Kiválósági Díj 2014.” pályázat győztesének „díja”
A 2014. szeptemberében megjelent „ITS Hungary Kiválósági Díj 2014.”felhívásra
Egyesületünk tagjai három pályaművet nyújtottak be. A Bíráló Bizottság döntése
értelmében az „ITS Hungary Kiválósági Díj 2014.” pályázat győztese a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. A győztes pályamű címe: „A www.utinform.hu web-oldal megújítása”.
A nyertes pályázó díja az „ITS Hungary Kiválósági Díj 2014.” plakett és oklevél
mellett az volt, hogy az ITS Hungary Egyesület átvállalta a nyertes pályázó
szervezettől egy fő részvételi díját a 2015. évi Bordeauxi „ITS Világkongresszusra”.
Az októberben megrendezett Világkongresszuson a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
képviseletében Bali Ibolya is részt vett, akinek részvételi díját az ITS Hungary
Egyesület állta.

ITS VILÁGKONGRESSZUS ÉS KIÁLLÍTÁS, 2015. OKTÓBER 5-9., BORDEAUX
Összefoglaló a Kongresszusról és Kiállításról
A Kongresszus mottójául a “Towards Intelligent Mobility – Better use of space”,
vagyis „Az intelligens mobilitás felé – a tér jobb kihasználása” szlogent választották.
A kongresszuson több mint 270 különböző szekcióban (műszaki, tudományos,
interaktív, plenáris, speciális stb.) mintegy 750 előadás hangzott el a hét fő témakörhöz
kapcsolódóan:
1. „Tér-technológiák és szolgáltatások”
2. Ko-operatív ITS rendszerek kihívásai
3. Multimodális közlekedés (személyek és áruk)
4. Kihívások a városi közlekedésben az ITS területén
5. Fenntartható közlekedés lehetséges megoldásai
6. Automatikus vezetés, automatizált utak, automatizált menedzsment
7. Adat-bázisok: nyílt adatbázisok, adattárházak
A három plenáris szekcióban magas-szintű ipari vezetők, köztisztviselők és
nemzetközi szakemberek osztották meg ITS rendszerekkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos nézőpontjaikat és tapasztalataikat – stratégiai, politikai, gazdasági,
műszaki, szervezeti és társadalmi szempontokból megközelítve. Több mint 30 műszaki
bemutatóra is sor került lefedve valamennyi fő témakört. Az Automatikus vezetés,
automatizált utak, automatizált menedzsment témakör keretében 13 jármű működött
valós környezetben Bordeaux útjain.
A Kongresszus egyik fő eredménye, hogy 2015. október 5-én a 28 ország részvételével
megrendezett „Miniszteri kerekasztal megbeszélésen” a résztvevők egy kiáltványt
fogadtak el The 2015 Bordeaux Manifesto: 'ITS addressing climate change' címmel. A
kiáltvány szerint az ITS rendszerek és szolgáltatások nélkülözhetetlen sarokkövei a
jövő közlekedési és mobilitási stratégiáinak.
A Kongresszushoz kapcsolódó kiállításon közel 10.000 látogató vett részt, és mintegy
450, az ITS rendszerek és szolgáltatások területén érintett vállalat mutatkozott be –
nem csak a nagy- és középvállalatok, hanem a kisvállalatok is, köztük több hazai
vállalat is, pl. Nemzeti Mobilfizetési Zrt., a Commsignia Kft..
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A Kongresszuson elhangzott magyar előadások
Cserháti Balázs, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: „Parking
management system with dynamic pricing and personalized assistant application”,
(„Influencing driver behaviour 2” műszaki szekció, „Urban Trends Driving ITS
changes” témakör)
Váradi Tamás, Magyar Tudományos Akadémia: „Language technology in the service
of intelligent transport systems, Research Institute for Linguistics”, („Cooperative ITS
Deployment Challenges” műszaki szekció „Safety systems 3” témakör)
Varga Zoltán, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.: „HU-GO Hungarian GNSS AET
system - 2 years of experience & new fields of utilisation”, („Tolling and payment
technologies” műszaki szekció, „Multimodal Transport for People and Goods”
témakör)

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megjelenése a kongresszuson
A 22. alkalommal megrendezett ITS Világkongresszuson és Kiállításon a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. immár mint az ERTICO – ITS Europe tagja jelenik meg.
Folyamatos egyeztetések zajlanak a szervezet tagjaival a kiállításon való
megjelenésről, de a hazai társaság több fronton önállóan is bemutatkozik.
A konferencia szervezőtől hivatalos felkérés érkezett a Special Interest kerekasztal
szekcióban való részvételre, ahol Dávidházy Gábor stratégia igazgató folytatott
eszmecserét a közlekedési szakma prominens személyeivel proposal “Working
together to provide the world services for a future of sustainable mobility” témában,
Special Interest Session kerekasztal beszélgetésen. A Társaság fiatal innovációs
szakértője pedig az „Influencing driver behaviour 2” elnevezésű tudományos
szekcióban tartott előadást „Parking management system with dynamic pricing and
personalized assistant application” címmel.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. saját standdal is képviseltette magát, ahol a mobilfizetési
szolgáltatások széleskörű lehetőségeinek bemutatásán kívül a cég innovatív
szemléletét és tevékenységét kívánja bemutatni az érdeklődőknek.

AKTUÁLIS HÍREK TAGJAINKTÓL:
Együttműködési megállapodást írt alá a HungaroControl és a WizzAir
2015. december 14-én, Budapesten együttműködési megállapodást írt alá Zsolnay
Tamás, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt. vállalatfejlesztési és
külkapcsolati igazgatója, Hangyál Gyula, a HungaroControl ATM légiforgalmi
igazgatója, valamint Diederik Pen, a Wizz Air Hungary Kft. üzemeltetési igazgatója. A
megállapodás, mellyel az együttműködés kereteit határozták meg, jelenleg öt területet
ölel fel. Ezek: a repülésbiztonság, az operatív módszertan, a kutatás-fejlesztés, az
oktatás és a képzés, valamint a szolgáltatásminőség és a vevőelégedettség.
A magyar légiforgalmi szolgáltató és a magyar tulajdonú légitársaság az elmúlt évek
során számos közös projektben vett részt. A most aláírt dokumentummal az
együttműködést stratégiai szintre emelték, és konkretizálták azon területeket, melyek
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mindegyike kiemelten fontos a két társaság számára a napi működés és a
szolgáltatásfejlesztés szempontjából is.
Az együttműködés eredményességét a két társaság évente áttekinti, valamint
konzultálnak az esetleges újabb területek bevonásáról.

Budapest, 2015. december 22.

Dr. Lindenbach Ágnes
főtikár
ITS Hungary Egyesület
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