Online rendezvény
Tisztelt Kolléga!
A MAÚT Magyar Út-és Vasútügyi Társaság 2020 tavaszán új szakmai
tájékoztató fórumot hozott létre az innovatív technológiák és módszerek
szélesebb szakmai közvéleménnyel történő megismertetése céljából.
A félnapos rendezvényeken az előzetesen érdeklődésüket jelző jelentkezők
köréből kiválasztott előadások hangzanak el a szakmai csatornákon
jelentkező hallgatóság (tervezők, kivitelezők, üzemeltetők, szakértők) előtt,
majd lehetőséget biztosítunk hozzászólásokra és konzultációra is, szándék
szerint mindig több oldalról is megvilágítva a lehetséges alkalmazások
feltételeit, lehetőségeit, előnyeit, hátrányait.
Az első ilyen nagy sikerű online rendezvény 2020 júniusában került
megrendezésre, amelyet mostanáig további kilenc alkalom követett.
A következő fórum témája és időpontja:
INTELLIGENS KÖZLEKEDŐK, INTELLIGENS RENDSZEREK.
INTELLIGENS JÖVŐ?
Időpont: 2021. november 25. csütörtök, 9.00-13.15 óra
Az online rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött.
Előzetes regisztráció:
https://forms.gle/zDAji7fdKiiccxuZ9
Szeretettel várjuk Önt és munkatársait online rendezvényünkön!

INTELLIGENS KÖZLEKEDŐK, INTELLIGENS RENDSZEREK.
INTELLIGENS JÖVŐ?

2021. november 25.
Tervezett program
8.50-től
9.00

Regisztráció
Megnyitó

Tóth Péter (ITM közlekedésért felelős helyettes államtitkár)

9.10

Az ITS fejlesztések múltja és jövője a Magyar Közútnál

9.30

RAJ: az intelligens közlekedési rendszer kutatása viselkedéselemzéssel

9.50

Hogyan alakítja át a digitalizáció a vasúti infrastruktúrát? - Trendek és megoldások
a holnap hálózatba kapcsolt vasúti közlekedéséhez

Előadó: Selmeczy András (Magyar Közút NZrt.)

Előadó: Dr. Magyar Gábor (Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Előadó: Dr. Ludvig László (SIEMENS Mobility Kft.)
10.20

Sitraffic Symphony: the next generation of traffic management– az új generációs
közlekedés menedzsment rendszer

Előadó: Diego Salzillo Arriaga (Yunex cégcsoport, Németország)
10.50

ITS megoldások az alaptérképtől a felhőalapú megoldásokig

11.20

Védtelen úthasználók biztonságának fokozása kooperatív járműkommunikációs
megoldásokkal

Előadó: Prajczer Tamás (GeoX Kft.)

Előadó: Kovács Áron (Commsignia Kft.)
11.50
12.20

Az automatizált gépjárművek jelene és közeljövője – szabályozási kihívások

Előadó: dr. Dávid Alíz (Mobilitás Platform)

Hogyan működjön egy út városi környezetben? – a forgalmi menedzsment tervezés
dilemmái

Előadó: Nitsch Gergely (One Planet Mérnökiroda Kft.)
12.50

Szakmai összefoglaló

13.00

Záró gondolatok

Szőke Gábor (Budapest Közút Zrt.)
Nyiri Szabolcs elnök (MAÚT)

