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TÁRSASÁGUNK AZ ELMÚLT HETEKBEN

-

-

MAÚT 
-

-
-

ját jelen hírlevelünkben olvashatják.

-
valósításának utolsó fázisába érkezett, a 
digitális e-vasut rendszer tesztelés alatt áll, 

-

keretrendszerének további fejlesztési iránya-
iról 2015. január végén Bécsben egyeztetünk 

A változásokhoz és a KözOP-projektek 

fejlesztésekkel kapcsolatos észrevételeiket is.

-
-

-

-

-

tagságunk aktív és elkötelezett részvételére.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 

elnöksége és irodavezetése

Ú t ü g y i  b á l  2 0 1 5
 

2015-ben is megrendezi a hagyományos, 

  
2015. február 07. (szombat) 19.00–2.00
Helyszín:  
Hilton Budapest Szálloda, Bálterem

-
tettel, szeretnénk tagságunknak és törzsven-

az asztalok kiválasztását biztosítani, mivel 
a bálterem összesen kb. 300 személyes. 

-

Az asztalbeosztás a beérkezés sorrendjében 
történik.

Információ:
Makadám Mérnök Klub

Tel.: +36 1 336 0228, Fax: +36 1 336 0229
E-mail: makadam@makadamklub.hu



 

AZ ALÁBBIAKBAN MAGYAR ÚT- ÉS VASÚTÜGYI 
TÁRSASÁG 2014. november 20-án, a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

-

elnökséget, s megnyitja a megismételt köz-
-
-
-
 

-
vazással egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

-
dr. Csorja 

Zsuzsanna,  és 
Matuzné Harasta Mónika megválasztását. 
Javasolja továbbá a szavazatszámláló bizott-
ság elnökének dr. Szakos Pál, tagjainak dr. 

 és  megválasztását. 

elfogadta a javaslatot.
-
-

hívóban meghirdetett – napirendi pontok 

egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat 
a meghívóban megjelölt tartalommal, változ-

Vasúti átjárók akadálymentesítésének 

-
zett munkáról, a projektek tapaszta la tai ról  

)
2. A MAÚT alapszabályának módosítása
 (Tervezet ismertetése, hozzászólások, sza-

)

-
ló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés 

-

-
sére.

5. Egyebek, zárszó

-
-

-

-
latairól

 a MAÚT elnöke örömmel 

Társasággá átalakulása következtében a 
-

Beszámolójában rövid történeti áttekintést 
ad az eltelt húsz év szabályozási feladata-
inak alakulásáról, ahogy a közúti ágazati 

-
bályozási anyagok átvették. Tájékoztatást 

-

elnyert kutatási munkákról, a folyamatban 

módosításban foglalt felhatalmazás alapján 

-
adatokról, az annak teljesítése érdekében 
végzett munkáról. Ezek a rendeletek egyrészt 

-

-
alkotásának eljárásrendjét tartalmazzák. 

Tájékoztat a kutatási feladatok állásáról, 
a vasúti szabályozási dokumentumok össze-

-

 elnök bemutatja a MAÚT 
jelenlegi szervezeti felépítését és az Út- és 

tekintettel javasolt új szervezeti felépítést. A 
-

munkáját irányító két alelnök segítené. 
-

bizottságok létrehozását javasolja. 

2. Az alapszabály módosítása
(Tervezet ismertetése, hozzászólások, sza-
vazás)

-
-

zeti átalakítással kapcsolatos alapszabály-
módosítás tervezetét, részletesen bemutatva 
a módosuló rendelkezéseket. Kiemelte a 

-
ki szabályozással kapcsolatos módosuló 
rendelkezéseit, a MAÚT nemzetközi kap-
csolatainak megjelenítését. Az alapszabály-
módosításhoz nincs hozzászólás.

alapszabály szerint nyílt szavazásra tette fel a 
az alapszabály módosítására irányuló javas-

nyílt szavazással, egyhangúan elfogadta a 

6/2014. sz. H a t á r o z a t
-

határozat melléklete szerinti tartalommal, 

pedig áthúzással vannak jelölve – elfogadta.

(Javaslattétel, hozzászólások, titkos szava-
zás, szavazatszámlálás, eredmények ismer-
tetése)

-
-

elfogadott szervezeti változásokra tekintet-

az alábbiak szerint: elnök, két alelnök, a 
Számvizsgáló Bizottság elnöke és két tagja, 

-
-

megválasztásra
-

résére Holnapy László ismerteti az elnökség 
-

ket, rövid szakmai életrajzukkal, az alábbiak 
szerint:

 Mayer András
 Vólentné Sárvári Piroska

Jogi Koordináló Bizottság:
Kutatási és Innovációs Bizottság:  
Puchard Zoltán

Továbbképzési Bizottság: Nyíri Szabolcs
Vagyongazdálkodási Bizottság:  

Építési Bizottság:
Forgalomszabályozási és Közlekedés-
biztonsági Bizottság: dr. Lányi Péter

 Kolozsi Gyula
Tervezési Bizottság: Keresztes László
Üzemeltetési-fenntartási Bizottság:  
Kovács Attila

Energiaellátási Bizottság: Kökényesi Miklós
Forgalmi Bizottság: 
Gépészeti Bizottság: Stósz István

2



Távközlési és Biztosítóberendezések 
Bizottság:

Számvizsgáló Bizottság:
Elnök: Váradi Szabó László
Tagok: 

-
Holnapy László 

-
ket kívánnak-e a szavazólapra felvenni.

állítani nem kívántak.
-

teti a szavazás rendjét: az alapszabály ren-
delkezései alapján a szavazás módja: titkos 
szavazás. 

Felkéri a szavazatszámláló bizottság tag-
jait, valamint a technikai segítség biztosítása 
érdekében a MAÚT munkatársait a szava-
zólapok elkészítésére, kiosztására, majd az 
urnás szavazás lebonyolítására. 

A szavazás és a szavazatszámlálás idejére 

-
dásra.

dr. Szakos Pál, a 
szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti 
a szavazás eredményét. Megállapítja, hogy a 
titkos szavazás kezdetekor 58 tag volt jelen, 
ennyi tagunk vett át szavazólapot. A beérke-
zett 58 szavazatból 58 volt érvényes.

-

határozatot:

7/2014. sz. H a t á r o z a t

a MAÚT elnökének:  
 58 igen,

Közúti alelnökének: Mayer Andrást 58 igen,
Vasúti alelnökének:  
Vólentné Sárvári Piroskát 56 igen, 2 nem,
Számvizsgáló Bizottság elnökének:  
Váradi Szabó Lászlót 58 igen,
Számvizsgáló Bizottság tagjának: 

58 igen,
Holnapy Lászlót 58 igen,

 57 igen 1 nem,
-

nek: Puchard Zoltánt 57 igen 1 nem,
 

 58 igen,
 

Nyíri Szabolcsot 58 igen,
 

 58 igen,

Közúti bizottságok:
 

 58 igen,
Forgalomszabályozási és Közlekedés-

 
dr. Lányi Pétert 58 igen,

 
Kolozsi Gyulát 58 igen,

 
Keresztes Lászlót 57 igen 1 nem,
Üzemeltetési-Fenntartási Bizottság  

Kovács Attilát 58 igen,

Vasúti bizottságok:
 

Kökényesi Miklóst 58 igen,
 

 58 igen,
 

Stósz Istvánt 58 igen,
Távközlési és Biztosítóberendezések 

 
 58 igen,

-
jének:  57 igen 1 nem

-
tamra megválasztotta.

 a MAÚT elnöke megköszö-
ni a bizalmat, reméli, hogy az új elnökség az 
eddiginél is eredményesebb munkát végez, 

-
vezeti változásokat, amik a megújuláshoz 
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-

-

-
tésére

 a MAÚT elnöke bejelen-
ti, hogy a szervezeti átalakítások keretében 

-

kidolgozására irányuló eljárásban tölt be 
tanácsadó, ill. meghatározott körben dön-

-
lása alapján további szervezeti átalakítások 

alapszabály szerint nyílt szavazásra tette fel 
a javaslatot, majd megállapította, hogy a 

-

I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 38. 

kidolgozására vonatkozó eljárási szabályokat 
-

felhatalmazza. 

 a MAÚT elnöke megköszö-
-

a szakmai konszenzus javítása, a szabvá-
nyokkal való szorosabb kapcsolat. Ehhez, a 
további sikeres folytatáshoz kéri az egyéni 
és szervezeti tagok segítségét, a társaság 

TOMBOR SÁNDOR

-
se után a Közlekedéstudományi Intézet jog-

-
-

-

-
zetközi kapcsolatok, világbanki technikai 
segítségnyújtási programok alkották tevé-
kenységét. 1996. és 2000. között az akkori 

-

közigazgatási államtitkára volt. Szakmai 
pályafutása alatt több kiemelt projektben és 

-

2010 között a versenyszférában tevékeny-
kedett. 2010–2013 között a KTI Nonprofit 

Kft. vasúti tanúsítási igazgatója. A Magyar 

MAYER ANDRÁS

-

-

illetve feladatot ellátva olyan nagyprojek-
-

M5 és M0 gyorsforgalmi utak szakaszai. 

is kivitelezési munkákat irányította, mely-
nek keretében több autópálya-szakasz és 
a Széchenyi Plusz közútfejlesztési projekt-

társaság gyorsforgalmi közúti projektjeit irá-

helyettesi beosztásban a társaság megbízói 
feladatait látja el.

VÓLENTNÉ SÁRVÁRI PIROSKA

1986-ban végzett a dombóvári Apáczai Csere 
János Vasútforgalmi Szakközépiskolában, 

-
dett el a MÁV-nál, ahol a forgalmi önállósító 
vizsga megszerzésével forgalmi szolgálat-

nappali tagozatán, forgalmi-kereskedelmi 

szakmai tevékenységét a forgalmi és keres-

szolgálati helyeken végezte. 1993-tól közel 

-

ben tevékenykedett. 2008-tól a Pályavasúti 

-
hozott Pályavasúti Üzemeltetési Szervezet 

-

-
-

tapasztalatok megszerzése mellett a követke-

-
vitel-ellátó képesítést, majd 2002-ben a 

szakoktató oklevelet szerzett. 2004-ben a 

István Egyetem diplomás mediátoraként 
végzett. 2014-ben a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karán okleveles 
közgazdász végzettséget szerzett, emberi-

-
tés szakirányon, vezetés-szervezés mester 
szakon.

DR. NÉMETH ÁGNES

Jogi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. A 

-

majd az Útgazdálkodási és Koordinációs 

-
leg a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központnál tölt be jogtanácsosi munka-
kört. A MAÚT elnökségének tagja, a Jogi 
Koordináló Bizottságot vezeti, részt vesz az 

kapcsolatos szabályozók kidolgozásában.

PUCHARD ZOLTÁN

Colas-Hungária Zrt. technológiai igazgató-

és bitumen vizsgálata. Részt vett az M0, 
M1, M2, M3, M5, M6 autópályák, vala-
mint a lengyelországi A2 autópálya szakér-

jelentek meg magyar, német és angol nyel-

Társaság bizottságaiban, jelenleg a Kutatási 
és innovációs bizottságot vezeti és 2010 óta 
a MAÚT elnökségének tagja.
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JENCS ÁRPÁD

-
vezési szakmérnök, a MAÚT egyik alapí-

-

Auditor képzettséggel is rendelkezik, segíti 

-
lalatnál dolgozott, amely út-, vasút-, híd- és 
szerkezetépítéssel foglalkozott. Itt laboratóri-

-
gatóig számos beosztása volt építési, techno-

be és tanúsítottak. Jelenleg saját tanácsadó 
cégében dolgozik.

NYÍRI SZABOLCS

-

Fenntartható utak tanulmány Technológiai 

Tagja a MAÚT Pályaszerkezetek bizottsá-
gának, valamint alakulásától kezdve titká-
ra a MAÚT Kutatási és innovációs bizott-
ságának, az MSZT/MB Útépítési anyagok 
munkabizottságnak, továbbá az ÚTLAB 
Szövetség elnökségének. Esetenként meg-
hívott oktatóként, konzulensként, ill. bíráló-
ként részt vesz a BME, a PTE és a SZE okta-
tási tevékenységében. Szabadidejében havi 
rendszerességgel karitatív munkatársként 
dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

BOJTOR TIBOR ZSOLT

-

-
tési, társasházi és családi házas beruházá-

-
tanácsadás, vállalati tevékenységek irányítá-
sa. Részt vett a kormány kórház-átvételi pro-
jektjében, építész szakértékelési megbízott-

tantárgyakat tanított, valamint számos szak-

témakörökben. Jelenleg a MÁV Zrt.-ben 
-

gek folyamatait.

DR. AMBRUS KÁLMÁN

Nyugalmazott egyetemi adjunktus. 1975-ben 

-
te munkáját az Útépítési tanszéken és nyug-
díjazásáig, illetve még jelenleg is oktat. 

-
kezet-technológiák valamint a kivitelezés 
és laboratóriumi vizsgálatok. Laboratóriumi 
tevékenysége kapcsán számos technológia-
fejlesztésben, kutatásban vett részt, nagy-

mérnök diplomát is szerzett. Részt vesz a 

az ÚTLAB szakmai bizottságában, a MAÚT 
Pályaszerkezeti bizottságában.

DR. LÁNYI PÉTER

-

-

Gazdaságtudományi Egyetem címzetes 
-

technika, a közlekedésbiztonság, a közutak 

intelligens közlekedés. A MAÚT elnökségi 
tagja, a tervezési tagozat, korábban a forga-

Mérnöki Kamara közúti audit tanfolyamának 
-

BMGE Út- Vasútépítési Tanszékén, az NFM 

-
ján a vasúti átjárók szabályozásával foglal-

KOLOZSI GYULA

-
mérnök. A Via-Pontis Kft. igazgatója és a 

-
-

-
gazdálkodási rendszer hazai elterjesztése. 
Vezetése alatt a Via-Pontis Kft. „mérnök-

egyetemi hallgatók kapnak szakmagyakor-

KERESZTES LÁSZLÓ

-
ként olyan projektekben vett részt, mint az 
országos úthálózat-fejlesztési terv, az M1 

múlva az Unitef Kft. egyik tulajdonosaként 
-

gozott. Szinte a MAÚT megalakulása óta 

KOVÁCS ATTILA

-
nyezetgazdálkodási szakmérnök. Szakmai 

társaságoknál végezte. Részt vett többek 
között az M1, M3, M7 autópályákon rutin 
karbantartások és nagyfelújítások kiviteli 

-
sében, valamint a keleti országrész fejlesztési 
munkáiban, az M35 autópálya építésének, 

-
vezési, felújítási munkáinak irányításában. 
2004–2012. között az Állami Autópálya-

vezérigazgató-helyettese. A Magyar Közút 
Nzrt. fejlesztési és felújítási igazgatója.

KÖKÉNYESI MIKLÓS

-

valamint a MÁV Zrt. vonatatási alállomásai, 
-
-
-

menedzser végzettséget szerzett.

MUCSI ATTILA JÓZSEFNÉ

menedzser. 1983 óta dolgozik a MÁV Zrt.-

mindig a forgalommal, a forgalombizton-
sággal kapcsolatos tevékenységeket látott 

-

szerkesztése, az állomási forgalmi techno-
lógiák kidolgozását, jóváhagyását meghatá-

rendeletek, normatív utasítások elkészítése,  
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kiadása, hatálybaléptetése, valamint a for-
galombiztonsági helyzet és az alkalmazott 
forgalmi technológiák elemzése tartoznak a 
tevékenységei közé.

STÓSZ ISTVÁN

-

Szakdolgozatként a V43 sorozatú mozdo-
nyok fokozatkapcsolóinak diagnosztizálására 

-
helyein azóta is eredményesen használnak. 
Tanulmányainak befejezése óta dolgozik a 

-

-

tartozik irányítása alá: komponens mérnök-

KIRILLY KÁLMÁN

-
tem elvégzése után a MÁV Balparti 

helyezkedett el, ahol rövid gyakornoki és 

-
szakos és célvizsgálatok elvégzése, beren-

-

során vizsgálatok végzése. 1993-tól a MÁV 

-

BME Közlekedésmérnöki Kar Közlekedés-
automatikai Tanszékén óraadó tanszéki 
munkatársként, illetve tanszéki mérnökként 
dolgozott.

KEMÉNY ÁGNES

-

rendszerbe foglalása, szabályozások, utasí-

elkészítése, illetve elkészíttetésének elvi irá-

fejlesztési tevékenységével, új szerkezetek, 
technológiák bevezetésével kapcsolatos fel-

-
veinek véleményezése, jóváhagyása.

VÁRADI SZABÓ LÁSZLÓ

Nyugdíjas szakközgazdász, az Eulab Kft. 
tanácsadója. 1973-ban végzett a budapesti 
Közgazdaság-tudományi Egyetemen, majd 
1983–1986. között az egyetem továbbkép-

-

gazdasági igazgató volt. A rendszerváltást 

-
sával, nagy szervezetek hatékonysági prob-

-

-

Számvizsgáló bizottságának 2003-tól tagja.

DR. BUMBERÁK JÓZSEF

-

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, 
valamint a szervezet átalakulásai során 
annak jogutódainál (ÁKMI Kht, Magyar 

-
sokban. 2010 óta a Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. titkársági iroda-

Számvizsgáló bizottság tagja.

HOLNAPY LÁSZLÓ

-
-

2003-tól közlekedési hatósági osztályveze-

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
-

-

giájának kidolgozása és tevékenységének 

biztonságának növelése és a forgalomtech-
nikai beavatkozások irányítása. A MAÚT 
alapító tagja.

P R O J E K T E K

rendszer felülvizsgálata 

modelljének kialakítása 

MINT A KORÁBBI BESZÁMOLÓKBÓL már ismert, 
-

-
sítését, a hiányzó elemek pótlására vonatko-
zó javaslatok kimunkálását, hozzáigazítását 
a liberalizált vasúti közlekedés szabályozási 
követelményeihez. A 32 hónapra tervezett 

háromnegyedén vagyunk túl tehát.

-

valamint a projekt eredményes lezárását.

-
írások teljes körét feldolgozták a mun-

e-vasut kiadványba. A feldolgozott anyag 

feladat kidolgozása 2014. március végére 
-

zése és az informatikai fejlesztés zajlik. 
A projekt a rendszer dokumentumainak 

-

azok átdolgozásáról. Ugyanakkor a munka 

-
dani folyamat sikeres elindítását.

• A projekt másik célja az e-vasut Digitális 
-
-

írások rendszerének kialakítását szolgáló 
megalapozó tanulmány az európai és a 
hazai jogszabályok figyelembevételével, 
illetve az e-vasut rendszertanulmánya. 
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 A munkabizottságok javaslatára a fel-
dolgozott elemek több mint kétharmada 

-
sai, tapasztalatai, folyamatosan fejlesztett 
informatikai háttere is kiváló segítséget 

-
ges változat elkészítése követ. November 
végén lezárult a rendszer tesztelése. A 

-
be véve 2015 áprilisára kialakítandó az 
e-vasut rendszere, amelynek szervezeti 
és más feladatait is el kell végezni. A 
projekt lezárása után az e-vasut rendszer 

2015. június. 
A projekt kidolgozását már eddig is komoly 

a MÁV Zrt.-vel illetve a GYSEV Zrt.-vel 

eredményeihez, illetve a második fázis olyan 
kialakításához, amelyet a gyakorlatban minél 
jobban hasznosítani tudnak.

hazai gyorsforgalmi utakon és 
autópályákon 

A PROJEKT  SZERINTI -
pontja 2013. április 1. volt, megvalósításának 
tervezett határideje 2015. május 31., jelenleg 
utolsó harmadában jár. 

MAÚT látja el, továbbá egyes – a kiegé-

valósít meg.
-

lebonyolítás (NFM, 2014. október 6., meg-
hívottak: Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Köz-
lekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt., 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.),

-
jegyzékének összeállítása, feladat szétosz-
tása, fejezetek kidolgozásának megkezdé-

tagok részvételével,
• a végleges zárójelentés struktúrájának, fel-

építésének összeállítása, tartalmi követel-
mények összefoglalása,

-

lefolytatása, döntések meghozása az útka-

kidolgozásának megkezdése,
• kiinduló javaslat továbbfejlesztése az 

országos közúthálózaton a 2+1, 1+2 
keresztmetszet alkalmazására vonatkozó-
an, feltételrendszer vizsgálata,

-

1.5.0-09-11-2014-0005 sz. projekt),
• nemzetközi további szakmai konzultációk 

-
készítése,

-
készítése,

• további (legújabb) nemzetközi adatok és 
tapasztalatok feldolgozása, konzultációk 
meghívott nemzetközi szakemberekkel,

-
sítésére az országos közutak balesetve-

szakaszain,
• oktatási anyagra vonatkozó alátámasztó 

vitaanyag készítése,
• szakmai egyeztetés, félnapos nyitott 

érdekeltek részvételével),
• projekt végleges zárójelentése lezárt feje-

zeteinek dokumentálása.

Va s ú t i  á t j á r ó k 
a k a d á l y m e n t e s í t é s é n e k 

s z a b á l y o z á s a  

A PROJEKT  a szintbeni vasúti 
-
-

látozottak, a gyalogosok és a kerékpárosok 
biztonságos közlekedésére, valamint a vasúti 
pályára megengedett sebesség emelésével 

-

módosításának áttekintése,
• vasúti átjárók kialakításának és szabályo-

zásának nemzetközi tapasztalatairól iroda-
lomtanulmány készítése,

továbbfejlesztési javaslat készítése,
• veszélyességi rangsor új módszertanának 

elkészítése,
• vasúti átjárókra vonatkozó jogszabályok 

-
kozó javaslatok elkészítése.

A projekt másik, önálló közbeszerzés tárgyát 
-

elkészítése vázlattervi és engedélyezési terv 

anyagban leírtak és az irányító bizottság 
folyamatos, hetenkénti konzultációján ala-

ki a mintatervek, 2014. november 15-re, 
amelyek a szabályozási anyag mellékletét 
fogják képezni. 
A szabályozási munka során a projekt irá-
nyító bizottsága, jogásszal és gyakorlati 
szakemberekkel kiegészítve, munkabizott-
sági formában készíti a vasúti átjárókkal 
kapcsolatos valamennyi törvényi, jogszabá-

jelentés javaslataira támaszkodva. A szabá-
lyozási munka eredményeképpen kialakult 

vitára bocsátják 2014 decemberében és 2015 
januárjában az NFM, a MÁV, GYSEV, BKK, 

szembesítik a véleményeket.
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A hírlevelet összeállította: Gibiczerné Bella Ildikó, Berényi Zsófia, Horváth Zsolt, Kovács Kinga,  

8

Hírek osztrák 

OSZTRÁK PARTNERSZERVEZETÜNK, az FSV 
(Forschungsgesellschaft Straße–Schiene–
Verkehr) 2014. november 6-án tartotta 

mérnökök diploma- illetve PhD-munkáinak 
elismerésére létrehozott „FSV-Preis” díja-
zott munkáit bemutató, díjátadó fórumát. A 

 – aki nyolc 
évig töltötte be a társaság elnöki tisztét – 

-

tagjai mellett ez alkalommal a partnerszer-

Németországból, Svájcból, Magyarországról 

MAÚT Vásárhelyi Boldizsár-díját adta át 
Litzka professzornak, 

-

Az FSV új elnöke Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Martin Fellendorf lett.

S t r a t é g i a i  p a r t n e r s é g i 
m e g á l l a p o d á s

TÁRSASÁGUNK MUNKÁJÁNAK HIVATALOS, 

2013 júliusában, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium társaságunkkal ún. stratégiai 
partnerségi megállapodást kötött. A stratégiai 

CXXXI. törvényben foglaltaknak megfe-

-
tésébe a jogszabálytervezet tárgykörében az 
adott tárgykör tekintetében széles társadalmi 

szakmai teljesítményt nyújtó szervezeteket, 
intézményeket.

Mivel a vonatkozó jogszabály alapján az 

már kialakított tartalommal. A megállapodás 
preambuluma szerint a társadalmi egyeztetés 

jogszabályok megalkotását, valamint a jog-
szabállyal érintett társadalmi rétegek képvi-

dr.  Nemesdy Ervin  
diplomadíj-pályázat  2014.

A dr. Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat 
bíráló bizottsága –  
dr. Csorja Zsuzsanna, dr. Kisgyörgy Lajos, 

 
 – a társa-

ság elnökségének jóváhagyásával a követke-

Pénzjutalomban részesültek:

Gazdaságtudományi Egyetem) 
(Konzulensek: dr. Kisgyörgy Lajos, dr. 

Hideg remix eljárások hazai alkalmazása a 

Gazdaságtudományi Egyetem) 
(Konzulensek: dr. Orosz Csaba, Hunyadi 

Car-sharing rendszer megvalósításának vizs-
gálata Budapesten

Lukács András
Gazdaságtudományi Egyetem) 

-
faltkeverékek tervezése, vizsgálata

Szécsényi-Nagy Gergely (Széchenyi István 
Egyetem) 

Az M70, M2 és M15 autóutak forgalombiz-
tonságát javító intézkedéseinek elemzése a 
baleseti kockázatvállalások gazdasági hatá-

Dicséretben részesültek:
Botka Bálint 
Gazdaságtudományi Egyetem) 
(Konzulensek: dr. Kisgyörgy Lajos, Prof. dr.-

Schedule based transit assignment: impact 
of parameters on results and computation 
time/Menetrend alapú forgalmi ráterhelés: 
paraméterek hatása az eredményekre és a 

Diviki Gábor (Széchenyi István Egyetem)

(173+800–178+450 és 179+880–184+600 
km-szelvények) közötti szakaszának 
burkolatfelújítási terve

Magyari Zsófia (Széchenyi István Egyetem) 

-
tok feltárása és elemzése

S z j a  1 %
 
Társaságunk az idei évben is kiemelt köszö-
netet mond mindazoknak, akik a 2013. évi 
személyi jövedelemadójuk bevallásakor a 
MAÚT javára rendelkeztek. A támogatást 
a korábbi évekhez hasonlóan idén is a dr. 
Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat fiatal 
mérnökeinek díjazásaira használjuk fel.

A 2013-ban felajánlott összeg 97 367 Ft 
volt.

-
janak hozzá a fiatalok szakmai munkájának 
elismeréséhez!

Társaság adószáma: 18062771-2-41


