
                                                    XXIII. „Közlekedésfejlesztés Magyarországon” 
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 „A nyüzsgés nem cselekvés” 

(Ernest Hemingway) 
 

 
JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 

 
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tago-
zatának szakmai támogatásával az idén 
 

23. alkalommal 
 „KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON” 

 
címmel szakmai továbbképzést és országos konferenciát rendez. 
 

SIÓFOKON 2022. SZEPTEMBER 21 - 23-ÁN 
 

Témák, szekciók: 
Nyitó előadás: A közlekedés jövője  

1. A közlekedés gazdasági, társadalmi környezete, kihívások  
2. Koncepciók, stratégiák 
3. Fejlesztések, folyamatban lévő, illetve indítani tervezett projektek 
4. Közlekedésbiztonság, projekt érdekességek 

A konferencia első napján délután autóbuszos szakmai kirándulás a Balatonföldvári Kilátó és 
Hajózástörténeti Múzeumba. A múzeum megtekintése és két előadás meghallgatása. 
 
A konferencia helyszíne: Siófokon a CE Plaza****, ahol uszoda, szauna stb. is a résztvevők 
rendelkezésére áll. Szállások Siófokon a CE Plaza**** és a Prémium Panoráma**** hotel-
ben lesznek. (A szállodák közötti közlekedésre mikrobusz biztosított).  
 
A konferencia végleges programja, a konferencia költségei és a jelentkezési felhívás, valamint 
a jelentkezési lapok a 

• Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata honlapján (https://mernokva-
gyok.hu/kozlekedesi/category/esemenyek/szakmai-konferenciak-esemenyek/) 

• Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara honlapján (www.bpmk.hu), 
• CE Plaza Hotel honlapján (www.ceplazahotel.hu/hu/arak-ajanlatok/ajanlatok/kozleke-

desfejlsztes-magyarorszagon-konferencia) 

megtekinthetők, illetve letölthetők.  
 
Igény esetén lehetőség van a konferencia 1 vagy 2 napján való részvételre is. Az ennek 
megfelelő költségek a jelentkezési lapokat tartalmazó honlapokon részletesen feltüntetésre ke-
rülnek. 
 
A konferencián bárki (nemcsak kamarai tag) részt vehet!  
 
 

https://mernokvagyok.hu/kozlekedesi/category/esemenyek/szakmai-konferenciak-esemenyek/
https://mernokvagyok.hu/kozlekedesi/category/esemenyek/szakmai-konferenciak-esemenyek/
http://www.bpmk.hu/
http://www.bpmk.hu/
http://www.ceplazahotel.hu/hu/arak-ajanlatok/ajanlatok/kozlekedesfejlsztes-magyarorszagon-konferencia
http://www.ceplazahotel.hu/hu/arak-ajanlatok/ajanlatok/kozlekedesfejlsztes-magyarorszagon-konferencia


 

A kitöltött jelentkezési  lapokat a judit.romhanyi@cehotels.hu, vagy  
a szobafoglalas@ceplazahotel.hu e-mail címre kérjük küldeni (aláírva). Telefon: 
+36 84/696 090 és +36 84/696 092 
 
A rendezvényt szakmai továbbképzési napok alkotják, így a részvétellel az évi szakmai köte-
lező kamarai továbbképzés teljesíthető.  
 
A konferenciával kapcsolatos minden információt a szervező BPMK nevében 
Hamarné Szabó Mária (e-mail: hamarne@progan.hu, mobil: +36 20/980-5554) ad meg. 
 
Jelentkezési határidők:  

- a Prémium Hotel Panorámában kért elhelyezés esetén 2022. augusztus 22. 
- a CE Plaza hotelben kért elhelyezés esetén 2022. szeptember 19. 

 
Budapest, 2022. április 20.  
 

Hamarné Szabó Mária s.k. 
MMK KT tiszteletbeli elnök 

BPMK elnöki tanácsadó 
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