Kelet-Európai Intermodális Konferencia – Vasút ÉVE /
East European Intermodal Conference - YEAR of Rail

Konferencia Fővédnöke: MAGYAR LEVENTE parlamenti államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium /
Main Patron of the Conference: Parliamentary Secretary of State Levente Magyar, Ministry of Foreign Trade
and Foreign Affairs
Dátum: 2021. október 14-15. / Date: 14-15th October 2021
Helyszín: Budapest Marriott Hotel és Fényeslitke EWG Terminál / Venue: Budapest Marriott Hotel and
Fényeslitke EWG Terminal
Cél: megbízók, szállítmányozók, közúti fuvarozó cégek tájékoztatása az intermodális fuvarozás trendjeiről, lehetőségeiről, megoldásairól, költségstruktúrájáról. / Aim: to inform principals, freight forwarders, road
transport companies about trends, opportunities, solutions and cost structures of intermodal transport.
Motto: Mindörökké Intermodális fuvarozás / Moto: Forever Intermodal
Program/Programe:
október 14. csütörtök / Thursday, 14 October
Időbeosztás/
Tiemtable
10.00-11.40

Témák/Topics, Előadók/Presenters

10.00-10.05

Elnöki köszöntő / Presidential welcomme speach
Fülöp Zsolt elnök/President, MLSZKSZ

10.05-10.20

EU-s és Kelet-Európai intermodális helyzetkép, trendek./ EU and East European intermodal situation and trends.
Érsek Ákos főtanácsadó/ Chief Policy Advisor, UIRR

10.20-10.35

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, külgazdasági pozíciók erősítése a logisztika területén./ Developing international relations, strengthening foreign economic positions in
the field of logistics.
Magyar Levente parlamenti államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium / Ministry of
Foreign Affairs and Trade

10.35-10.50

Magyar közúti fuvarozás és az intermodális fuvarozás kapcsolatának erősítése – lehetőségek./ Strengthening the link between Hungarian road transport and intermodal
transport – opportunities.
Dittel Gábor ügyvezető főtitkár/Executiv Secretary General , NiT Hungary

10.50-11.05

Európai Bizottság tanulmánya a kombinált fuvarozásban alkalmazott technikák értékeléséről./ European Commission study on the evaluation of techniques in combined
transport.
Ms Magda Kopczynska igazgató/Director, European Commission, DG for Mobility and
Transport

Áttekintés a most zajló makro trendekről és jogalkotási folyamatokról/Overview of current macro trends and legislative developments
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11.05-11.20

Új Selyemutat érintő intermodális fejlesztési megoldások / Development of transit intermodal solutions.
Kravchenko Aleksei értékesítési és üzletfejlesztési igazgató / Sales and Business Development Director, FESCO Transport Group

11.20-11.45

Intermodális fuvarozás egyik megoldása a konténer - lehetőségek, technológia, üzleti
modell, finanszírozás. Karbonsemlegesség, nézzük a számokat! / Container as a solution for intermodal transport - opportunities, technology, business model, financing.
Carbon neutrality, let's look at numbers!
Zahalka Attila kereskedelmi igazgató / CCO, METRANS Konténer Kft.
Robert Groiss ügyvezető igazgató / Managing Director, METRANS Railprofi Austria

11.45-12.00
12.00-13.00

Ebéd/ Lunch

13.00-15.00

Intermodális technológiák és megoldások/ Intermodal technologies and solutions

13.00-13.15

Záhony átrakókörzet logisztikai potenciálja, reorganizációs tervei./ Logistics potential
of Záhony transhipment area, reorganisation plans.
Gubik László vezérigazgató/CEO, Záhony Port Zrt.

13.15-13.30

Korszerű, környezetbarát rakodógépek az intermodális fuvarozásban./ Modern,
environmentally friendly loading equipment for intermodal transport.
ing David Moosbrugger ügyvezető igazgató/Managing Director, KÜNZ GmbH

13.30-13.45

Nem daruzható félpótkocsik vasúti fuvarozásának megoldásai./ Non-crane solution for
rail transport of semi-trailers.
Anna Samsonova üzletfejlesztési vezető/ Business Development Manager, LOHR Industrie

13.45-14.05

Intermodális fuvarozás nem daruzható pótkocsis/vízi megoldásai – lehetőségek, technológia, üzleti modell, finanszírozás./ Non-crane trailer/waterborne intermodal
transport solutions - options, technology, business model, financing.
Fábián Zoltán ügyvezető igazgató/Managing Director, MAHART Container Center Kft.

14.05-14.25

Intermodális fuvarozás helyzete Ausztriában – megoldásai, ösztönzőrendszere, gyakorlati tapasztalatok, fejlődési trendek a jövőt illetően./ Intermodal transport in Austria solutions, system of incentives, practical experience, trends for the future.
Czöndör Attila vezérigazgató / CEO Rail Cargo Terminal - BILK Zrt.

14.25-14.40

Intermodális fuvarozás és az Új Selyemút kapcsolata – széles/normál nyomtávról, hogyan tudunk bekapcsolódni a kelet-nyugati árufuvarozási folyamatokba?/ The relationship between intermodal transport and the New Silk Road - from broad/normal
gauge, how can we get integrated in East-West freight flows?
Tálosi János vezérigazgató/CEO, EWG Terminál Fényeslitke

15.00-15.30

Kávé szünet/Cafe break

15.30-17.30

Kombinált fuvarozás a megrendelő szemszögéből
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15.30-15.50

Modern intermodális terminál fejlesztés /üzemeltetési tapasztalatok/ ”last mile” jelentősége a közúti félpótkocsik vasúti fuvarozásában – megoldások, számok. Mi történik a
pótkocsimmal a vasúti fuvar végén?/ Modern intermodal terminal development - /operational experience/
the importance of "last mile" in the transport of road semi-trailers by rail - solutions,
figures. What happens to my trailer at the end of the rail journey?
Dr. Imad Jenayeh üzletfejlesztési igazgató/ Business Development Manager, CFL Multimodal

15.50-16.05

Intermodális fuvarozás, hollandiai ösztönző rendszere, különös tekintettel a közútrólvasútra/vízre való átterelés motiválása./ Intermodal transport, the incentive scheme in
the Netherlands, with a special focus on motivating road-to-rail/water modal shift.
Andreou Efstathios nagykövet-helyettes / Deputy Ambassador, Netherlands embassy in
Budapest

16.05-16.25

Intermodális fuvarozás hétköznapjai egy közúti fuvarozó szemszögéből – szervezési
kérdések, költségek, gyakorlati megoldások./ Everyday intermodal transport from the
perspective of a road haulier - organisational issues, costs, practical solutions.
Zöldi Tóth Attila ügyvezető igazgató/Manging Director, Truck Force One Kft.

16.25-16.45

Nem daruzható közúti pótkocsik vasúti fuvarozásának korszerű megoldása, különös tekintettel az „utolsó kilométerek” jelentőségére a közúti pótkocsik kifuvarozásánál./ A
modern solution for rail transport of non-crane road trailers, in particular the importance of "last miles" in the carriage of road trailers.
Remco van Staaijeren ügyvezető igazgató/Manging Director, Retrack Germany Gmbh
VTG/VEGA

16.45-17.00

Új Selyemút - áruk, emberek, kultúrák és nyelvek útvonala. Egyedülálló lehetőség a Kazahsztán tranzitszállítási rendszerén keresztül./ The Silk Road - the route of goods,
people, cultures and languages. A unique opportunity for Kazakhstan's transit
transport system.
Yerlan Dikhanbayev ügyvezető igazgató/Manging Director, Eurotransit Cargo

17.00-17.15

Korszerű áruellenőrző technológiák, automatizálható járműellenőrző rendszerek./ Advanced goods inspection technologies, automated vehicle inspection systems.
Werner Peeters projekt- és üzletfejlesztési vezető/ Management & Business Development Manager, CAMCO Technologie

17.15-17.30

5 G-s technológiák alkalmazási lehetőségei az intermodális fuvarozásban, terminál üzemeltetésekben./ Application of 5G technologies in intermodal transport, terminal operations.
Papp Dávid kereskedelmi és értékesítési igazgató/ Head of Corporate Sales and Marketing, Vodafone Hungary
Konferencia záró gondolatai / Conference closing thoughts
Bíró Koppány Ajtony főtitkár/Secretary General MLSZKSZ

18.00-21.00

Gála vacsora + Tóth Vera koncert/Gala dinner + Miss Vera Tóth concert
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október 15. péntek/ Friday, 15 October

Fényeslitke EWG Terminal látogatás különvonattal, vonatra konferencia badge-l lehet felszállni. A konferencia résztvevőknek, a különvonatos utazás díjmentes, a részvételi jogosultság átadható, de írásban jelezni kell
a cserét. /
Fényeslitke EWG Terminal visit by private train; checking in the train will be only possible with the conference badge. Travelling by the private train will be free for the participants of the conference, the eligibility
to participate can be transferred, but this demand must be registrated in written form.
Gyülekezés: Nyugati pályaudvar, Királyi váróterem, 7.00-8.00 óra között / Meeting point: Western train station, Royal waiting room, 7.00-8.00
TERVEZETT Indulás: 8.00 Budapest Nyugati pu. / PLANED Start: 8.00 Budapest Western train station
Érkezés: 12.00 Fényeslitke EWG Terminalra / Arrival: The train arrives to the Fényeslitke EWG Terminal at
12.00.
Vissza indulás: 15.00 Fényeslitke EWG Terminalról / Departure from Fényeslitke: The private train departs
from Fényeslitke EWG Terminal at 15.00.
Érkezés: 18.45 Budapest (Kőbánya Kispest vasútállomáson is megáll) / Arrival: The train arrives at 18.45 to
Budapest. (The train also stops on Kőbánya Kispest station)

1. Program, vonat, kerekasztal beszélgetés / Programme, train, panel discussion:
Téma: A jövő közlekedésében melyik lesz a befutó meghajtás – áram, hidrogén, vagy más? / Topic:
Which will be the driving force of the future - electricity, hydrogen or other?

Király Róbert, InnovatívSpecial Kft. mint felhasználó / as user,
Mayer Zoltán, Magyar Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesület / Hungarian Hydrogen and Fuel Cell Association
Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő / car industry expert,
Kükedi Zsolt, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és az European Economic and Social Committee
tagja
Lajkó Ferenc, DigiLog Consulting Kft./Nit Hungary moderátor / moderator

2. Program, vonat, kerekasztal beszélgetés / Programme, train, panel discussion:
Téma: Merre tart a tengeri szállítmányozás és milyen hatással lesz a szárazföldi fuvarozásra? / Topic:
Where is maritime transport heading and how will it affect land transport?
Lelkes Imre, MAERSK – tengeri konténeres szállítmányozás aktuális kihívásai / current challenges of sea
container shipping
Gebhardt Tamás, COSCO – tengeri konténeres szállítmányozás aktuális kihívásai / current challenges of
sea container shipping
Association of Hungarian Logistics Service Centers
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.; Tel.: 1/266-3126
E-mail: mlszksz@mlszksz.hu; Web: www.mlszksz.hu

Becze Attila, cargo partner – nemzetközi szállítmányozási szemszögből / from an international transport
perspective
Lippai Viktor, Rail Cargo Operator – Hungary – szárazföldi terminálokra kifejtett hatásuk / their impact on
land terminals
Szalma Botond, Plimsoll/Fonasba moderátor / moderator
3. Program, vonat, kerekasztal beszélgetés / Programme, train, panel discussion:
Téma: Kínai, orosz geopolitikai helyzet értékelés / Topic: Chinese, Russian geopolitical situation assessment
Jójárt Krisztián, posztszovjet térségi szakértő, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem.
Matura Tamás, Kína szakértő, Corvinus Egyetem oktatója
Krizsó Szilvia, moderátor / moderator
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