EMLÉKEZTETŐ
Készült a Közlekedéstudományi Egyesület Országos Intéző Bizottsági ülésén 2008. november 6án a MTESZ Székházban (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. IV. em. 437. konferenciaterem)
Résztvevők: a jelenléti ív szerint
Dr. Katona András főtitkár bejelentette, hogy az OIB tagjainak 79%-a van jelen, így az ülés
határozatképes, köszöntötte az OIB tagjait, valamint a megjelent főtitkárhelyetteseket és
társelnököket, javasolta, hogy az OIB a korábban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja meg,
egyben a Testület felhatalmazását kérte, hogy Balogh Imre úr, aki észrevételeket fűzött a
„Cselekvési Program” tervezetéhez, tanácskozási joggal részt vehessen az ülésen. Külön
köszöntötte Simon Lajos urat a Heves Megyei Területi Szervezet újonnan megválasztott titkárát. Az
OIB egyhangúlag támogatta a főtitkár javaslatát.
Bevezetőjében Katona úr tájékoztatta az OIB tagjait, hogy hosszabb ideje gondok vannak a GyőrMoson-Sopron Megyei Területi Szervezettel és a Közúti Tagozattal.
ad.1.) Napirendi pont
Dr. Katona András főtitkár tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az OIB ülést megelőzően az egyesület
társelnökei, főtitkárhelyettesei és ügyvezetője a Főtitkár vezetésével áttekintették a beérkezett
kitüntetési javaslatokat, mivel azok száma meghaladta a kiadható keretet, a tanácskozás egységes
javaslatokat alakított ki az OIB felé. A javaslatok azon főtitkárhelyettesek és társelnökök írásos
egyetértését is tartalmazzák, akik nem tudtak jelen lenni.
Megállapította, hogy amennyire örvendetes a nagyszámú kitüntetési javaslat, annyira sajnálatos,
hogy az előterjesztők sok esetben nem kellően mérlegelték a kitüntetésre javasoltak szakmai
munkásságát és a KTE érdekében végzett tevékenységüket. Kérte, hogy jövőben a javaslatokat az
előterjesztők átgondoltabban tegyék meg.
Rátérve a kitüntetésre, ismertette,hogy a Bizottság az alábbi javaslatokat tette:
Jáky díj:
Fábry György posztumusz, Polányi Péter, Szabó János, Víg Károly (4 fő)
Széchenyi díj:
Bebesi István, Csete Jenőné Dr., Dér Béla, Kalauz Mária, Koós András, Major Péter, Mészáros
Tibor, Molnár Péter, Tóth László, Wellerné Kriván Mária, Zalatnai László (11 fő)
Kerkápoly díj:
Dr. Csányi László, Csikhelyi Béla, Dr. Mayer József, Dr. Monigl János, Pammer László (5 fő)
KTE-ért emlékplakett:
ACO Magyarország Bt., Kunság Volán Zrt., MÁV-THERMIT Kft., NAVISMART HUNGARY
Kft., TIREFON Kft.
Ifjúsági díj:
Billing András, Bozóky László, Koszta Tibor, Lutz Gábor, Mikesz Csaba, Szabó József, Vörös
Péter (7 fő)
Gárdai Gábor emléklap:
Galgóczi József és Jankó Piroska (2 fő)
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Örökös tagság:
Varga Kálmán és Varga Imre (2 fő)
A jelenlévők lista szerint külön-külön egyhangúan elfogadták a javaslatot, amit jóváhagyásra az
Országos Elnökség elé kell terjeszteni.
A Főtitkár úr ezt követően tájékoztatta az OIB tagjait arról, hogy a nyilvántartások átvizsgálása
során megállapítást nyert, hogy számos választott tisztségviselő azért nem kapott különféle
kitüntetést, mert saját magukra pozíciójuknál fogva nem tehettek javaslatot. Katona úr javasolta,
hogy arany jelvény kitüntetésben részesüljenek a következők: Domonkos Ádám (Légügyi
Tagozat), Dr. Holló József (Közúti Szakosztály), Menyhért László (Városi Közlekedési Tagozat),
Dr. Mosóczi László (Vasúti Tagozat), Somogyi István (Hajózási Tagozat). Feldmann Márton
(Soproni Városi Szervezet) részére ezüst jelvény odaítélést javasolta.
Az OIB a javaslatokat egyhangúlag támogatta.
ad.2.) Napirendi pont
Dr. Katona András főtitkár szóban kiegészítette a kiküldött előterjesztést, jelezte, hogy
ellentétben az írásos javaslattal a Gazdasági és Pályázati Bizottság mégsem kerül összevonásra,
mivel a Pályázati Bizottság vezetését Balogh Imre úr elvállalta. A jelenleg vezető nélküli a
Gazdasági és a Környezetvédelmi Bizottság. Élére a KTE pályázati úton kísérel meg megfelelő
személyt találni. A pályázat a KTE honlapján is megtekinthető lesz.
Az Országos Intéző Bizottság a főtitkári javaslatot egyhangúlag támogatta.
A Főtitkár a döntést követően köszönetét fejezte ki a régi elnököknek elvégzett tevékenységükért,
az új bizottsági vezetőknek eredményes munkát kívánt.
Dr. Kádár András hozzászólásában jelezte, hogy tekintettel arra, hogy a jövőben külföldön fog
dolgozni, nem áll módjában továbbiakban vezetni a Rendezvényt Koordináló és Ajánlási
Bizottságot.
Katona úr kérte Kádár urat, hogy bejelentését az elnökségi ülésen is tegye meg, és amennyiben
lehetséges, továbbra is segítse a KTE munkáját.

ad.7.) Napirendi pont
Tóthné Temesi Kinga főtitkárhelyettes szóbeli kiegészítésében tájékoztatta az OIB tagjait arról,
hogy a tervezet elkészültét megelőzően többszöri konzultációra került sor a Főtitkár úrral, valamint
Szűcsné Posztovics Ilona, Varga Róbert, Dr. Heinczinger Mária és Dr. Hinfner Miklós bevonásával,
akik munkáját véleményükkel segítették. Külön aláhúzta, hogy az egyesület stratégiai céljainak
eléréséhez elengedhetetlen az egyesületi működés és az annak feltételeit jelentő szabályzatok
részletes áttekintése. Kérte, hogy az OIB tagjai aktív véleménynyilvánítással segítsék az anyag
véglegesítését. Örömmel fogadta Balogh úr javaslatait, amelyeket azonban csak röviddel az ülés
előtt ismert meg, ezért azokról jelenleg nem áll módjában véleményt nyilvánítani, de a javaslatokról
fontosnak tartja a konzultációt.
A bevezetőt követően Balogh Imre úr röviden ismertette az általa készített anyag módszertani
felépítését. Fontos szempontként említette továbbá a regionalitás kérdését, és az egyesületi
munkához szükséges területi és tagozati kapcsolatok szélesítését. Balogh úr külön hangsúlyozta,
hogy véleménye szerint az egyesületi stratégia nyilvánosságot kell, hogy kapjon, ugyanakkor az
annak végrehajtására készülő Cselekvési Program pedig a KTE belügye, ami kifelé nem nyilvános.
Ismételten felajánlotta segítségét, továbbá azt, hogy záros határidőn belül elkészít egy egyesületi
működési szabályzatot, ami a továbbiakban tárgyalási alapkánt szolgálhat.
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Dr. Farkas Károly társelnök úr hozzászólásában megerősítette, hogy szükség van az Alapszabály
és egyéb dokumentumok áttekintésére, beleértve a KTE Szervezeti és Működési Szabályzatának
már elkészült tervezetét is. Javasolta egy felmenő rendszerű egyesületi tájékoztatási modell
kidolgozását.
Molnár László társelnök úr hozzászólásában kiemelte annak a fontosságát, hogy az egyes
szervezetek élén agilis, korszerűen gondolkodó személyek álljanak és javasolta, hogy ezzel a
kérdéssel a Cselekvési Program külön részben foglalkozzon. Fontosnak tartotta a KTE-ben meglévő
ilyen irányú tartalékok feltárását. Indokoltnak tartotta továbbá, hogy a Cselekvési Programban a
belső és a nemzetközi kapcsolatok mellett – összekötő kapocsként – a társadalmi kapcsolatok is
külön kérdéskörként kerüljenek megjelenésre.
Dr. Kádár András óvott attól, hogy a Területi Szervezetek hatás és feladatköre csökkenjen, hiszen
álláspontja szerint a különféle kérdéseket ott kell kezelni, ahol azok felmerülnek, és ezzel
összefüggésben megvizsgálandónak tartotta a regionális struktúrában történő tevékenységet is. Ilyen
kérdésnek tartotta pl. a közlekedési alágazatok közötti regionális szintű együttműködést, és a
regionális pályázatokon történő részvételt is.
Dr. Kovács Ferenc társelnök elismerését fejezte ki Tóthné Temesi Kinga irányába a Cselekvési
Program tervezetének elkészítéséért. A Cselekvési Program megfogalmazott új irányt alapvetően
helyesnek és végrehajthatónak ítélte, ugyanakkor utalt azokra a nehézségekre, amelyek abból
adódnak, hogy a KTE nem azonos egy gazdasági társasággal, ahol ezeket a feladatokat könnyebben
lehet megvalósítani.
Az elhangzott észrevételeket követően Dr. Katona András főtitkár úr kérésére Tóthné Temesi
Kinga reagált az észrevételekre, amelyeket kivétel nélkül megalapozottnak és fontosnak tartott.
Jelezte, hogy nem fenyegeti semmiféle veszély a Területi Szervezetek önállóságát. A Cselekvési
Programban vázolt „átvilágítás” elsődlegesen a területi szervezetek és tagozatok és szakcsoportok
titkárainak lenne a feladata.
Dr. Katona András főtitkár úr megköszönte az észrevételeket, és felkérte Tóthné Temesi Kingát,
hogy az elhangzottak alapján készítse el az elnökség elé menő módosított tervezetet és legyen ennek
a napirendi pontnak az előadója az elnökségi ülésen.
Balogh urat felkérte, hogy konzultáljon Tóthné Temesi Kingával, és az elkészült anyagot legkésőbb
2008. november 15-ig juttassák el a KTE titkárságára. Az Országos Intéző Bizottság a javaslattal
egyhangúlag egyetértett.

ad.5.) Napirendi pont:
Dr. Havas Péter úr ismertette a Diplomaterv pályázati bizottsághoz beérkezett pályaműveket,
vázolta, hogy a bizottság milyen szempontokat figyelembe véve állapította meg a díjazásokat. A
kiadott 9 pályadíjból a BME Közlekedésmérnöki Kara egy I., két II, a BME Építőmérnöki Kara egy
I. és egy II. és egy III., a Széchenyi István Egyetem Természet és Műszaki Tudomány Kara két II., a
Budapesti Corvinus Egyetem egy III. helyezést kapott. A jövőre nézvést szükségesnek tartotta,
hogy a diplomatervek kerüljenek beküldésre a Bizottság részére, mert 1-2 oldal összefoglalóból
nehezen lehet érdemi következtetéseket levonni. A Bizottság a jövőben el kíván térni a jelenlegi
díjazási értékhatároktól. Az elképzeléseket egyeztették az Ifjúsági Bizottsággal is.
Varga Róbert ifjúsági felelős célszerűnek tartotta, hogy az értékelés szélesebb körben valósuljon
meg, a díjak átadása pedig egy külön e célra szervezett rendezvény keretében történjen meg.
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Dr. Katona András főtitkár úr kérte, hogy az előbbiekben ismertetett javaslatok írásban is
kerüljenek megfogalmazásra és azokat a KTE titkárság 2008. november 15-ig kapja meg.
Az Országos Intéző Bizottság egyhangúlag elfogadta.

ad.3.) Napirendi pont
Dr. Hinfner Miklós tájékoztatta az Országos Intéző Bizottság tagjait, illetve a megjelenteket, hogy
a javaslattétel a titkárság részéről a korábbiakban jóváhagyott értékelési szempont szerint történt
meg.
Az Országos Intéző Bizottság tagjai közül többen hozzászólásukban értékelték az általuk képviselt
szervezet esetében bekövetkezett változásokat (pl. taglétszám jelentős növekedése, stb.) és kérték,
hogy ezek az elmondottak alapján a részükre megállapított kitüntetési darabszámok kerüljenek
megemelésre.
A részletes vitát követően Dr. Katona András főtitkár úr felkérte az érintett szervezeteket, hogy a
kellően megindokolt javaslataikat ugyancsak 2008. november 15-ig beérkezőleg küldjék meg a
KTE titkársága részére, egyben felkérte az érintett szervezetek elnökeit, hogy álláspontjukat az
elnökségi ülésen is fejtsék ki. Az Országos Intéző Bizottság az előterjesztést az elhangzottakkal
történő kiegészítéssel egyhangúlag tudomásul vette.

ad. 4.) Napirendi pont
Dr. Kádár András úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatást adott a Rendezvény Koordináló
Bizottság eddigi munkájáról és örömmel állapította meg, hogy a KTE 2009. évi nagyrendezvény
tervezete az előző évekhez hasonlóan most is színvonalas és várhatóan nagy érdeklődéssel fogadott
rendezvényeket tartalmaz. Kérte, hogy a későbbiekben az egyes események szervezői törekedjenek
az időponti egybeesések elkerülésére, és a programokat és az előkészületeket mindenképpen
egyeztessék a KTE központjával. Kádár úr külön kérte, hogy a következő elnökségi ülésen a 2009.
évi országos küldöttközgyűlés időpontja kerüljön meghatározásra, továbbá, ha a feltételek adottak,
szülessen döntés a KTE 60 éves évfordulójának a megünneplésével kapcsolatban. Dr. Katona
András főtitkár úr korábbi kérésének megfelelően ismételten megerősítette, hogy ebben az évben
még ellátja elnöki teendőit és megváltozott körülményeiről az elnökség következő ülésen
ugyancsak tájékoztatást ad.
Az Országos Intéző Bizottság rövid eszmecsere után az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
ad.6.) Napirendi pont
Kovács Zoltán úr a távollévő Dr. Tánczos Lászlóné elnök megbízásából ismertette a bizottság
javaslatait, amelyek már korábban megküldésre kerültek az OIB tagjai számára. A szóbeli indoklást
követően az OIB az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
ad. 8.) Napirendi pont
A napirendi pont keretében Gombár Szilvia bemutatta a KTE új tagnyilvántartó programját.
Felkérte az érintett területi szervezetek titkárait, hogy a gyakorlatban is teszteljék a programot és
aktualizálják a hozzájuk tartozó tagok adatait. Határidő 2008. december 31.
Dr. Katona András főtitkár megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.
k.m.f.

