
Vasúti Kerekasztal 
 

2004. június 2. szerda, 10–14 óra között 
az Apáczay Kiadó különtermében (1085 Budapest, József krt. 63.) 

 

Szervező: a Magyar Közlekedési Klub 
 
 
10.00: A vasút képe, helye az EU és a hazai közlekedéspolitikában 

Vitavezető: Mészáros Péter (elnök, MKK) 
Vitaindító: Fleischer Tamás (tud. főmunkatárs, MTA VKI, MKK elnökségi tag) 
Felkért hozzászólók: a GKM, a MÁV Rt. és az Országgyűlés illetékes 
albizottságának képviselője. 

 

11.00: Elővárosi közlekedés, integráció, a vasút lehetőségei 
Vitavezető: Lukács András (elnök, Levegő Munkacsoport) 
Vitaindító: Kéthelyi József (igazgató, Budapesti Közlekedési Szövetség Előkészítő 
Irodája) 
Felkért hozzászólók: Szálka Miklós (Fővárosi Önkormányzat, Városüzemeltetési 
bizottság), a MÁV Rt. képviselője, Pápay Zsolt (irodavezető, Közlekedés Kft., 
MKK elnökségi tag). 

 

11.55: Büfészünet 
 

12.15: A vasúti járműgyártás, fenntartás problémái, a hazai ipar 
lehetőségei 
Vitavezető: Kiss Károly (egyetemi docens, BKÁE, MKK elnökségi tag) 
Vitaindító: Timkó Gábor (ügyvezető igazgató Vasúti Járműműszaki Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.) 
Felkért hozzászólók: Sándor János (ügyvezető igazgató, MÁV Szolnoki 
Járműjavító, Bene Lajos (ügyvezető igazgató, MÁV Tiszavas Járműjavító), Dian 
József (műszaki igazgató, Dunakeszi MÁV Bombardier Járműjavító) Moldoványi 
Tibor (Siemens Rt.) 

 

13.15: Teherszállítás, tranzit teherforgalom, kombinált szállítás, 
versenyképesség, igazságos verseny 
Vitavezető. Fleischer Tamás (MKK)  
Vitaindító: Lukács András (Levegő Munkacsoport) 
Felkért hozzászólók: Tomcsányi István (vezérigazgató, Hungarokombi Rt.), 
Ruppert László (vezérigazgató, KTI Rt), Magyar István (egyetemi docens, BME 
Közlekedésgazdasági tanszék), Kiss Gyula (vezérigazgató, BILK Kombiterminál 
Rt.) 
 

 

A rendezvényre meghívást kaptak még a vasutas szakszervezetek képviselői, a parlamenti 
pártok illetékes szakbizottságai, a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala, a 
Fővárosi Közlekedési Felügyelet, valamint a GySEV és a Magyar Magánvasút Rt. képviselői 
és a sajtó munkatársai. 



A Vasúti Kerekasztal célja 
 
 
A vasút Európában, sőt világszerte reneszánszát éli. Növekvőben van a felismerés, hogy a mai 
közlekedési folyamatok fenntarthatatlanok, természeti erőforrásainkat, zöldterületeinket, 
környezeti elemeinket emésztjük fel az autós mobilitás, és a közúti fuvarozás minden határon 
túllépő fejlesztésével. Jelentős vasúti rekonstrukciós, infrastruktúra-építési és -bővítési 
beruházások történnek Európában, s az ezekhez való felzárkózásunk elodázhatatlan. A vasút 
hazai térvesztése az elmúlt másfél évtizedben jelentős volt, felhalmozott fenntartási, 
beruházási elmaradásaival, adósságával. Versenyképessége sokat romlott mind a személy, 
mind az áruszállításban – elsősorban az igazságtalan versenyfeltételeknek is köszönhetően. 
Közös feladatunk a vasút versenyképességének helyreállítása, részarány-vesztésének 
megállítása, érdekérvényesítő képességének javítása. Helyre kell állítani a vasút súlyát, 
szerepét a hazai közlekedési rendszer fejlesztésében, amely a köztudatban és a döntéshozók 
körében is jobbára azonos a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével. Tudatosítanunk kell, hogy 
elkerülhető, megelőzhető annak a nyugat-európai közlekedési rendszernek a kialakulása, 
honosítása, amely súlyos gazdasági károkkal is jár. Különösen fontos ez, ha komolyan 
gondoljuk természeti értékeink megőrzését, és egy ökológiailag is fenntartható jövőt célzunk 
meg. Ennek az értékrendváltásnak a hazai közlekedési politikában és gyakorlatban, a 
fejlesztési, költségvetési döntésekben, és a vasúti szférán belül is be kell következnie. Ezt 
célozza a mostani Vasúti Kerekasztalunk is. 
 
A rendezvény része a „Vasúti kerekasztalok megszervezése, vasúti érdekképviseleti rendszer 
megalapozására vonatkozó konszenzus kialakítása” című programunknak, amelynek során 
több helyi, illetve regionális esemény mellett a mostani központi rendezvényt is 
megszervezzük. 
 
Elképzelésünk szerint valóban nem konferenciát, hanem igazi kerekasztalt tervezünk. Ezen a 
vasút időszerű problémáit, feladatait tekintjük át négy panelben, egy-egy vitavezetővel, illetve 
vitaindítóval, akikhez további, a témához kapcsolódó szakembereket hívunk meg. 
Természetesen számítunk a többi meghívott s jelenlévő bekapcsolódódására is. 
 
A programot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KAC) és a Levegő Munkacsoport 
támogatja. 
 
Elérhetőségeink:  
Somodi Mária országos titkár, somodi@levego.hu, telefon: 411-0509, 411-0510 
Mészáros Péter elnök, meszaros@kku.bme.hu, telefon: 463-1978 
 


