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X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia  

Győr 2020 

Felhívás előadásra 

Ezúton várjuk előadók jelentkezését aktuális közlekedésfejlesztési, szervezési, üzemeltetési 

témákban, kutatási irányokban. 

 

A rendezvény időpontja: 2020. március 26-27. 

Szervezők:  Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 

  Közlekedéstudományi Egyesület 

A konferencia nyelve: magyar ill. angol (önálló szekciókban) 

Publikációk:  

Az előadások anyagai ISBN-számmal ellátott kivonatfüzetben nyomtatott formában, a teljes 

cikkek külön ISBN-számmal ellátott elektronikus kiadványban kerülnek megjelentetésre.  

A jelentkezők eldönthetik, hogy szóbeli vagy poszter előadást választanak-e és melyik nyelven, 

illetve kívánnak-e cikket is megjelentetni (csak cikkmegjelentetés valamely előadástípus nélkül 

nem lehetséges). 

A korlátozott számú térítésmentes előadási helyek kitöltéséről a benyújtott kivonatok alapján a 

Tudományos Bizottság dönt, melyről minden jelentkező értesítést kap. A fennmaradó cikkek 

megjelentetésére és előadására kedvezményes díj megfizetésével lesz lehetőség kisebb 

számban.  

Szerzők konferencián való részvételének feltételei: 

- a korlátozott számú szóbeli előadás esetén a cikk egy előadója számára a prezentáció napjára 

térítésmentes részvétel biztosított (a szekció-összeállítást a Szervező Bizottság végzi, az 

előzetes programot február 15-ig közzéteszi) 

- poszter-előadás esetén egy szerzőnek az általa választott napon való térítésmentes részvétele 

biztosított, a poszternek a konferencia megnyitásáig leadásának feltételével 

- a térítésmentes részvétel tartalmazza a kiadványokat, a konferenciacsomagot, részvételt az 

aznapi előadásokon és szakmai programokon, valamint az adott nap catering-ellátásait 

(ugyanakkor utazást és szállást NEM foglal magába, az egyénileg megoldandó) 

 - az egynapos ingyenes részvételre jogosultak másik napokon való megjelenéséhez, a 

kedvezményes díjú előadók illetve társszerzők bármely napokon való részvételéhez a KTE-nél 

leadott jelentkezés és díjfizetés szükséges (ktenet.hu).  

Határidők: 

Jelentkezés benyújtása: 2019. december 15. 

Értesítés a téma befogadásáról: 2019. december 21. 

A teljes cikk leadása: 2020. február 15. 

Prezentáció megküldése: 2020. március 20. 

Jelentkezés: 

a jelentkezési lapot kérjük kitöltve a fenti határidőig megküldeni a cots@sze.hu címre. 
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További információk: 

honlap: http://ko.sze.hu/konf2020 

telefon: +36 30/510 3949 

A Konferencia testületei: 

Tudományos Bizottság: 

elnöke: 

Dr. habil Horváth Balázs (Széchenyi István Egyetem, Hungary) 

tagjai: 

Dr. Tóth János Budapesti (Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország) 

Dr. Szeri István (Közlekedéstudományi Intézet, Magyarország)  

Dr. Christoph Menzel (Ostfalia University of Applies Sciences, Németország) 

Dr. Tibor Schlosser (Slovak University of Technology, Szlovákia) 

Dr. Andrzej Szarata (Cracow University of Technology, Lengyelország) 

Dr. Kochadze Teimuraz (Akaki Tsereteli State University, Grúzia) 

Dr. Domenico Gattuso (Universitá Mediterranea di Reggio Calabria, Olaszország)  

 

 

Szervező Bizottság: 

elnöke: 

Horváth Gábor (Széchenyi István Egyetem) 

társelnöke:  

Magda Attila (Közlekedéstudományi Egyesület) 

tagjai: 

Döbrentei Balázs (Széchenyi István Egyetem) 

Gaál Bertalan (Széchenyi István Egyetem) 

Henézi Diána dr. (Széchenyi István Egyetem) 

Jóna László dr. (Széchenyi István Egyetem) 

Nagy Viktor (Széchenyi István Egyetem) 

Szabó Orsolya (Közlekedéstudományi Egyesület) 
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