Légiközlekedés

Vasút

Közlekedésbiztonság

Felavatták a HungaroControl
új légiforgalmi
irányító központját

A kormány is támogatja
a vasúti körgyûrû
megépítését

Interjú Urbán Tamással,
az NKH általános
elnökhelyettesével
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Schváb Zoltán
az Év embere
a közlekedésben
A Magyar Közlekedés
negyedik alkalommal
ítélte oda az Év embere címet, amelyet hazai közlekedési szakembereknek adományoz. A szerkesztõség
– értékelve az elmúlt
év vezetõi teljesítményeit, figyelembe véve a szakma vezetõinek véleményét is – úgy döntött, hogy Schváb Zoltánnak, az
NFM közlekedésért felelõs helyettes államtitkárának ítéli oda
idén a Magyar Közlekedés által
alapított szakmai díjat.
A Magyar Közlekedés értékelése szerint Schváb Zoltán a
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram elsõ számú közlekedési kormányzati felelõseként magas színvonalon és felkészültséggel irányította a megelõzés
szakmai programját, így meghatározó szerepe volt abban,
hogy Magyarország a közúti
közlekedésbiztonság javításában elért kiemelkedõ eredményéért európai elismerésben részesült. Schváb Zoltán most
már negyedik éve rendkívül aktív szerepet vállal a közlekedési
kormányzat kommunikációjának erõsítésében. Mint közlekedésért felelõs helyettes államtitkár kiemelt feladatának tekintette a hatósági eljárások egyszerûsítését és a közlekedésigazgatás korszerûsítését. Híve
a szakmai kapcsolatok javításának, illetve az állami tulajdonú
és privátcégek együttmûködésének. Elõdeinél jóval aktívabb
szereplõje a szakmai közéletnek, ami ugyancsak elismerésre
méltó.
Horváth Zsolt Csaba,
Saslics Elemér és Vereczkey
Zoltán után Schváb Zoltán a
negyedik, aki a közeljövõben
átveheti az Év embere díjat,
amelyet lapunk a közlekedési
szakemberek munkájának elismerésére alapított.
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Constantai Kikötõ Napja Budapesten

Konferencia az együttmûködés szellemében

2013. február 28-án hetedik alkalommal került megrendezésre a
Constantai Kikötõ Napja immáron szokásosnak mondható helyszínén, Budapesten, a Hotel Aquincumban. A rendezvény résztvevõit
Erdélyi László, a kikötõ magyarországi képviselõje köszöntötte.
„Öröm és megtiszteltetés önöket
látni, a megjelentek nagy létszáma
bizonyítja az érdeklõdést a kikötõ
iránt” – mondta megnyitóbeszédében Erdélyi László, üdvözölve,
hogy egyre több partnert, barátot
láthat ismét a közönség soraiban.

Kihangsúlyozta, hogy a kikötõ
elõzõ évi jelentõs forgalomnövekedése többek között ennek a jól
mûködõ partnerségek köszönhetõ.
Köszöntõjében George Gabriel
Visan, a kikötõ kereskedelmi igazgatója a jó és stabil együttmûkö-

dést emelte ki, amelynek figyelemre méltó eredményei születtek.
Az elõzõ este aláírt megállapodás
is azt igazolja, hogy az együttmûködés virágzó jövõ elõtt áll. Megköszönte Erdélyi Lászó és a Magyar Közlekedés közremûködését,
és sok sikert kívánt a napi munkához.
Alexandru Victor Micula, Románia magyarországi nagykövete
emlékeztetett arra, hogy a legutób-

bi hasonló rendezvényen is megemlítette: a gazdasági válság sok
román és magyar vállalkozót segített abban, hogy felfedezze magát.
Ez idáig 2008-ban volt a legmagasabb forgalom a két ország között:
5,8 millió euró értékû áru mozgott.
A múlt évben hosszú idõ után a
magyar termékeknek Románia
volt a második legnagyobb piaca.
(Folytatás a 3. oldalon)

VOLÁN Egyesülés

Visszavonul Saslics Elemér
A VOLÁN Egyesülés taggyûlésének rendkívüli ülésén Saslics Elemér vezérigazgató kezdeményezésére a testület elfogadta munkaszerzõdésének 2013. június 30-ával közös megegyezéssel
történõ megszüntetését és a munkavégzés alól 2013. március 1-jétõl történõ felmentését.
A taggyûlés – miután a vezérigazgató tartós akadályoztatására való tekintettel megbízta Vörös
Péter gazdasági igazgatót a vezérigazgató feladat- és hatáskörének gyakorlásával – döntési
kényszer hiányában nem kívánt vezérigazgatót választani.
A VOLÁN Egyesülés taggyûlése munkabizottságot hozott létre a VOLÁN Egyesülés jövõjével kapcsolatos koncepcionális javaslat kidolgozására.
A taggyûlés új elnököt és általános alelnököt választott. A testület hároméves idõtartamra
megválasztotta Sárközi Györgyöt elnöknek, Simon Gábort pedig általános alelnöknek.
Forrás: Volán Hírlevél

