HÍRLEVÉL
2016. JÚLIUS 6.
AZ ITS HUNGARY AKTUÁLIS HÍREI
ITS Hungary Közgyűlés, 2016. május 24.
2016. május 24-én került megrendezésre Egyesületünk szokásos évi Közgyűlése,
melyen elfogadásra került a 2015. évi tevékenységeket bemutató jelentés, valamint a
Számvizsgáló Bizottság jelentése. A Közgyűlésen Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár
áttekintést adott a 2015. év legjelentősebb tevékenységeiről, a megrendezett szakmai
programokról (elektronikus díjfizetés szakmai nap, nemzeti hozzáférési pont szakmai
nap, CROCODILE workshop), valamint a 2016. évi tervekről.
A 2016. május 24-én megtartott éves Közgyűléshez kapcsolódó hivatalos
dokumentumok (jegyzőkönyv, jelenléti ív, számvizsgáló bizottság jelentése, 2015. évi
tevékenységeket bemutató jelentés, egyszerűsített pénzügyi beszámoló) elérhetők az
ITS Hungary Egyesület web-oldalán.

Fotó: Kapusi Z.

ERTICO Network of National ITS Associations ülés, Brüsszel, 2016. május
18.
2016. május 18-án Brüsszelben került megrendezésre az ERTICO Network of
National ITS Associations legutóbbi ülése. Az ülés napirendjén szerepeltek személyi
döntések: a jelenlévők egyhangúan, további 2 évre megválasztották az elnököt Roman
Srp, ITS&S és az egyik alelnököt Florin Nemtanu, ITS Romania (a harmadik
vezetőségi tagról távollétében nem szavaztak). Az ún. „Regionális témák” részben
Magyarország képviseletében az ITS Hungary Egyesület, és a tagszervezetünk a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. lehetőséget kapott arra, hogy bemutatkozzon és
beszámoljon az legutóbbi ITS témájú projektek eredményeiről, valamint a további
tervekről. (Az elhangzott magyar előadások diái megtekinthetők Egyesületünk weboldalán.) Kiemelt napirendi pontként az ERTICO képviseletében Rasmus Lindholm
beszámolt a „Mobility as a Service” szövetség tevékenységéről, ezt követően pedig a
mobilitási szolgáltatások gyakorlati megvalósításáról tartottak előadást az osztrák, a
cseh és a holland partnerek.
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VI. Információs Társadalom Parlamentje konferencia, Budapest, 2016.
június 16-17.
Az Informatika a Társadalomért Egyesület által 2016. június 16-17-én szervezett VI.
Információs Társadalom Parlamentje rendezvény (http://infoparlament.infoter.eu/) az
idei évben is több mint 800 fő részvételével, 100 előadóval hiánypótló és előremutató
beszélgetéseket és előadásokat tartalmazóan került megtartásra a Parlament
épületében. A szervezőkhöz érkezett visszajelzések alapján sikeresnek bizonyult az is,
hogy a plenáris rendezvényeken kívül tíz szekcióban vitathattuk meg az információs
társadalom legfontosabb témáit, lehetőséget adva a mélyebb elemzéseknek, alaposabb
munkának.
A szervezők (INFOTÉR Egyesület) elérhetővé tették az Információs Társadalom
Parlamentje 2016. évi konferenciáról a prezentációkat és videó-felvételeket, melyeket
a konferencia honlapján a program menüpontban lehet megtalálni
(http://infoparlament.infoter.eu/?page=program). A konferencia szakmai üzenetét
tekintve kiemelendő a szélessávú mobilkommunikáció térnyerése, amelyre alapozva
olyan közigazgatási és társadalmi fejlődési trendet mutattak be az előadók, amelyek a
közlekedésben is, ezen belül az ITS-ben is pozitív hatással jelennek meg.
(Forrás: Információs Társadalom Parlamentje e-mail)

10 éves az ITS Hungary Egyesület
Az alapítók 10 éve, a 2006. január 24-i alakuló Közgyűlésen szakmai egyesületként
hozták létre az „ITS Hungary” Intelligens Közlekedési Rendszerek Koordinálásának
Magyarországi Egyesületét. A jubileum alkalmából egy szakmai workshop
megrendezését tervezzük meghívott vendégekkel, előadókkal (pl. Roman Srp úr, az
Network of Nationals ITS Associations elnöke; Martin Böhm úr az ITS Austria
képviselőjeként, stb.).
Kérjük Egyesületünk tagjait, hogy a jubileumi rendezvénnyel kapcsolatos javaslataikat
mielőbb jelezzék az ITS Hungary Egyesület Titkársága felé.

AZ ITS HUNGARY TAGJAINAK HÍREI
Új funkciót kap a HungaroControl léginavigációs szoftvere
Végéhez közeledik a léginavigációs szoftver A-CDM (Airport-Collaborative Decision
Making) funkciójának tesztüzeme. A részben uniós forrásból megvalósuló projekt
célja egy olyan eljárás létrehozása, amely képes biztosítani, hogy a megfelelő
információk időben rendelkezésre álljanak az érintett szereplők – légiforgalmi
irányítók, repülőtér, légitársaságok, földi kiszolgáló szervezetek – számára a lehető
legpontosabb előzetes tervezés érdekében.
A repülőtéri együttműködésen alapuló döntéstámogató rendszer célja a légiforgalmi
irányításban és repülőtéri kiszolgálásban érintett szereplők által kezelt és menedzselt
folyamatok integrálása a lehető legpontosabb előzetes tervezés érdekében. A repülőtér,
a földi kiszolgálók, a légitársaságok és a légiforgalmi irányítók együttműködésén
alapuló döntéstámogató rendszer bevezetése várhatóan növeli a pontosságot, mérsékli
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az üzemanyag fogyasztást és a CO2 kibocsátást, valamint csökkenti a repülőtéri
várakozási időt és fordulóidőt.
A projekt összköltségvetése meghaladja az egymillió eurót, amelynek 50 százalékát az
Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility,
CEF) alapja finanszírozza.
(Forrás: www.hungarocontrol.hu)

HÍREK ITS VILÁGÁBÓL
Összefoglaló az ITS in Europe Kongresszusról, Glasgow, 2016.
június 6-9.
A Glasgowban, 2016. június 6. és 9. között megrendezett Európai ITS
Kongresszusnak és Kiállításnak mintegy 2000 résztvevője volt, 44 ország
képviseletében 958 küldött vett részt a rendezvényen a világ minden tájáról. A kiállítás
5000 m2-én 90 kiállító mutatkozott be, a kongresszuson pedig mintegy 500 előadó
szerepelt a 100-nál is több szekcióban.
A három plenáris és a kilenc ún. „executive” szekció középpontjában Európa számára
magas prioritással rendelkező témák álltak: a Kongresszus az összekapcsolt és az
automatikus járművekre vonatkozó vitával kezdődött (első plenáris szekció), melyet a
második napon az ún. „smart cities” (intelligens városok) és a fenntartható közlekedés
témái követtek. A szerdai nap plenáris ülésén a vezető ipari és kormányzati szektor
előadói tartottak előadásokat az ún. „űrtechnológiákról”, az ITS teherszállítás és
logisztika területén történő alkalmazásáról, míg az utolsó plenáris szekció témája a
„mobilitás, mint szolgáltatás” volt.
A kongresszusi beszámolót külön levélben minden tagunk megkapta, az elérhető
Egyesületünk web-oldalán is: http://its-hungary.hu/2016/kongresszus_osszefoglalo.pdf.

Transport Achievement Award 2016. díj
A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF: International
Transport Forum) „Transport Achievement Award 2016” díját a teherszállítás
kategóriában a CROCODILE projekt nyerte el. A díj átadására a Fórum 2016. május
18-20-i ülésén került sor, az ülésen részt vevő, a világ minden tájáról érkezett
miniszterek előtt. A díjat a projekt nemzetközi koordinátorának, az AustriaTech
szervezetnek a képviselője, Martin Böhm úr vette át.
A zsűri hangsúlyozta, hogy a CROCODILE projektben kiemelkedő eredmény a
nemzeti ITS-tevékenységek harmonizációja a közúti közlekedés területén, és dicsérte a
projektet a nagy kihívást jelentő intézményi együttműködés területén elért
eredményeiért. Martin Böhm a díj átvételekor elmondta, hogy ez a díj annak
elismerése, hogy az együttműködés és a harmonizált információ-csere kulcsfontosságú
a forgalom/a forgalmi helyzet javításához egy olyan területen, ahol több, egymástól
igen eltérő közlekedési hálózattal rendelkező kis ország található. Hozzátette azt is,
hogy a CROCODILE projekt egy kiindulópont, és meggyőződésük, hogy a
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megkezdett út egy biztonságosabb és hatékonyabb közúti közlekedési rendszerhez
vezet majd.

KÜLFÖLDI KONFERENCIA ELŐZETESEK
„Making eCall Happen” workshop, 2016. szeptember
6., Brüsszel, Belgium
A 2016. szeptember 6-án megrendezésre kerülő workshop célja, hogy áttekintse azon
kihívásokat és lehetőségeket, melyek hozzájárulhatnak az eCall rendszer sikeres
bevezetéséhez az Európai Unió egyes Tagállamaiban. A workshop aktualitását két
közeli határidő adja: 2017. október 1-ig a Tagállamoknak ki kell építeniük az eCall
fogadásához és kezeléséhez szükséges PSAP infrastruktúrát, ill. minden 2018. március
31. után az Európai Unióban forgalomba helyezett új személygépjárművet, ill. könnyű
tehergépjárművet fel kell szerelni fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel. A workshoppal
kapcsolatos további információk az alábbi web-oldalon érhetők el:
https://www.eventbrite.com/e/workshop-making-ecall-happen-tickets-25810021469

European Transport Forum, 2016. szeptember 27.,
Brüsszel, Belgium
„A közlekedésből származó CO2 kibocsátás csökkentése: hol
tartunk most?” („Reduction of CO2 emissions from transport: where do we stand?”)
címmel rendeznek Fórumot 2016. szeptember 27-én Brüsszelben, ahol többek között
Miguel Arias Cañete az Európai Bizottság Éghajlat- és energiapolitikai biztosa,
valamint Violeta Bulc az Európai Bizottság Mobilitási és közlekedési biztosa tart
vitaindító előadást. A rendezvényről további információk találhatók a
http://www.europeantransportforum.eu web-oldalon.

23. ITS Világkongresszus és Kiállítás, 2016.
október 10-14., Melbourne, Ausztrália
A 2001.
évi
Sydney-ben
megrendezett ITS
Világkongresszus és Kiállítás után 2016-ban ismét
Ausztrália ad otthont az ITS szakma legnagyobb
rendezvényének. 2016. október 10-14. 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 a www.itsworldcongress2016.com/
web-oldalon, ahol már lehetséges a bejelentkezés is.
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2016 POLIS Konferencia, 2016. december
1-2., Rotterdam, Hollandia
2016-ban az éves POLIS Konferencia december
1-2-án kerül megrendezésre Rotterdamban. Az idei konferencia mottója: „Innovation
in transport for sustainable cities and regions”, vagyis „Innováció a közlekedésben a
fenntartható városokért és régiókért”. A rendezvény egyedülálló lehetőséget biztosít a
városoknak és a régióknak, hogy nagy közönség előtt mutathassák be közlekedéssel
kapcsolatos eredményeiket. A konferenciával kapcsolatos információk megtalálhatók a
következő web-oldalon: http://www.polisnetwork.eu/2016conference. (2016. október
10-ig van lehetőség a kedvezményes, ún. „early birds” regisztrációra.)

TOVÁBBI ERTICO HÍREK
További
hírek
olvashatók
online
www.erticonetwork.com web-oldalán.

formában

az

ERTICO

Összeállította:
Dr. Lindenbach Ágnes
főtitkár

Budapest, 2016. július 6.
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