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A rendezvény címe 
Autonóm járművek – Jövőformáló járműipari kutatások 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, 
konferencia, kerekasztal-
beszélgetés, könyvbemutató, 
kiállítás, szimpózium, 
tudományos ülés,  
workshop, filmvetítés stb.) 

Konferencia 

Tudományterület 
Műszaki tudományok 

A rendezvény időpontja 
2021. november 10-12.  

A rendezvény helyszíne 

A megnyitó és plenáris előadások megtartását jelenléti 
formában tervezzük. Helyszín: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1., Menedzsment  Campus 
konferenciaterem 
A szakmai előadásokat a beérkezett témák függvényében 
több tematikus szekcióba rendezve online formában (MS 
Teams) szervezzük. 

Szervező intézmény(ek) 
Széchenyi István Egyetem, Közúti és Vasúti Járművek 
Tanszék 
Járműipari Kutatóközpont 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Prof. Dr. habil. Lakatos István PhD, tanszékvezető. 
lakatos@sze.hu, telefon: +36 (96) 503-495 

A rendezvény honlapjának 
elérhetősége 

A konferencián résztvevő előadók regisztrációs felülete: 
absztrakt, előadás PPT és tanulmány feltöltése:  
https://jkk-web.sze.hu/konferencia-regisztracio/ 
Regisztráció határideje: október 20. 
A PPT előadást a konferenciát megelőzően, november 7-
ig szíveskedjetek feltölteni. 
A konferenciát követően lektorált elektronikus kiadványt 
adunk ki, melybe várjuk a minimum 4 oldalas közleményeket 
minden kollégától. A szakmai cikkek ugyanazon a 
regisztrációs felületen kell feltölteni. 
A közlemény feltöltési határideje: 2021. november 30. 
A ppt és a közlemény sablont az előadáscímek beérkezése 
után küldjük. 
 
A rendezvény weboldala:https://jkk-web.sze.hu/autonom-
jarmuvek-konferencia-2021/ 
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Szinopszis, összefoglaló,  
programterv 
(röviden ismertetve) 

A Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek 
Tanszéke 9 éve indította konferencia sorozatát a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából. Az idei konferencia az 
autonóm járművek témakör köré szerveződik, több 
aspektusból is körbejárva a témát, neves előadókat 
felvonultatva. 
PLENÁRIS NAP PROGRAMJA (NOVEMBER 10.): 

9.00-9.30 Regisztráció 

9.30-10.00 Köszöntők 

10.00-11.30 Plenáris előadások 

 Markos László, igazgató, Porsche Hungária Kft: 

 Az alternatív hajtások térnyerése a 
személygépjármű szektorban 

 Dr. Lévayné Prof. dr. Fazekas Judit, tanszékvezető 
egyetemi tanár, SZE: 

 Önvezető mobilitás jogi kerete 

 Kövesdi Szilárd, vezérigazgató, GYSEV Zrt: 

Van-e helye a jövő közlekedési rendszerében a 
vasútnak? 

11.30-12.30 Ebédszünet 
 

 


