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Kedves Vendégek!
Az Európai Bizottság egy ambiciózusabb Európa vízióját vetíti elő,
melyen keresztül vezető szerephez kíván jutni az egész világon. Ezért
meghatározta azokat az irányokat, amelyek mentén az elkövetkező öt évben tevékenykednie kell. Bevezetésre kerül az európai zöld
irányvonal, mely a dekarbonizáción keresztül a klímasemlegességet
tűzi ki céljául 2050-re. Egy olyan gazdaság kialakításában gondolkodik, mely az embereket szolgálja, kihasználva a digitalizáció, az innováció és a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket.
Magyarország az Európai Unió országaihoz hasonló céltudatossággal fejezte ki szándékát arra, hogy 2030-ra Európa öt legélhetőbb és
legversenyképesebb országa közé kerüljön. Ezt a célt a közlekedés a
gyors, kényelmes, biztonságos és versenyképes személy- és áruszállítás megteremtésével tudja elősegíteni.
E folyamat egyik kulcstényezője a hazai vasúthálózat színvonalas
nemzetközi átjárhatóságának biztosítása. A magas minőségű közlekedési kapcsolatok kiépítésével nemcsak hazánk, hanem a teljes
közép-európai térség versenyképessége nőhet. Az összehangolt fejlesztések nyomán a régió országain átvezető vasútvonalak az Ázsia és Európa közötti áruforgalom meghatározó tranzitútvonalává válhatnak, melynek aktív részese Magyarország is.
A személyszállításban kiemelt szerepet kell hogy kapjon a közösségi közlekedés, melynek gerince az utasbarát, innovatív, fenntartható, integrált és rugalmas vasút, mely irányába a korábbinál is hangsúlyosabb
elvárás egy versenyképes szolgáltatói jövőkép kialakítása. A vasút szerepe úttörő jelentőségű a közúti
közlekedés okozta környezetterhelés és torlódások csökkentésében, melyhez hozzájárul a teherszállítás
minél nagyobb mértékű vasútra terelése. Fontos elem a nagyvárosok ütemes, gyors, menetrendszerű, az
autóbusz-közlekedéssel összeegyeztetett elérése, melyben a vasút kulcsszerepet játszik. Korszerű vontatójárműveket, motorvonatokat és személykocsikat kell üzembe állítani, biztosítva ezzel az utazási komfortot
és a szolgáltatások megbízhatóságát. Meg kell teremteni a 21. századi utastájékoztatási és jegyvásárlási
megoldásokat, melyeknek az utas számára egységesnek, teljes körűnek, átláthatónak és könnyen felhasználhatónak kell lenniük. Végül nem elhanyagolható a folyamatos szemléletformálás annak érdekében,
hogy hazánk valóban elérhesse kitűzött céljait.
Az Innorail konferencia 2019-ben is lehetőséget biztosít arra, hogy a vasúti szakma iránt elkötelezett szakemberek megvitathassák a vasút jelenét és jövőjét. Az említett célkitűzéseket csak közösen lehet megvalósítani, ehhez kiváló lehetőséget biztosít ez a nívós, kiváló előadásokban bővelkedő, a nemzetközi tapasztalatok cseréjének helyet adó konferencia.
Kívánok önöknek hasznos időtöltést és sikeres munkát!
Mosóczi László
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, ITM
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Tisztelt Vendégek!
Örömmel köszöntöm önöket az InnoRail 2019 konferencián,
amely immár negyedik alkalommal kínál az európai vasút képviselőinek kiváló lehetőséget szakmai eszmecserére, egymás nézőpontjainak megismerésére, közös célok megfogalmazására.
A vasút fejlesztése helytől függetlenül sosem kerül le az országok
napirendjéről, és bár sokszor eltérő kihívásokkal nézünk szembe,
a társadalmi átalakulások mégis sokban hasonlóak a kontinensen. Közös, hogy mindenhol kitüntetett időszakát éli a vasút, a
közösségi közlekedés régen kapott ilyen nagy figyelmet: környezetvédelmi aspektusból is felértékelődött a szektor, és részben
ezzel összefüggésben az igény is évről évre nő. Ezt mutatják a
MÁV-Start hazai és nemzetközi utasforgalmának a számai is. Nekünk ezért most nagyon fontos feladatunk, hogy világos jövőképünk legyen, és annak megvalósításához minél hatékonyabb
stratégia mentén dolgozzunk. Ennek egyik alapja, hogy párhuzamosan meg kell értenünk a vasút összes szereplőjének elvárását
és szükségletét, legyen szó az utasokról, a vasút munkatársairól
vagy éppen a vasút mellett élőkről. Megbízható, színvonalas és nem utolsósorban egységes, integrált vasúti rendszerre van szükségünk ahhoz, hogy a kötöttpályás közlekedés vonzó alternatívája
legyen a többi közlekedési megoldásnak.
Az már tény, hogy jelentős változások előtt állunk, fejlesztések sora van folyamatban. Már a 2014 és
2020 közötti európai uniós költségvetési időszakban jelentős forrásokból gazdálkodhattunk, a vasútfejlesztésre a következő ciklusban pedig várhatóan még nagyobb forrás áll majd rendelkezésre.
Az innováció hangsúlyos szerepet kap a 2030-ig tervezett vasúti stratégiában is. A már elindult fejlesztések közül kiemelném az új emeletes KISS motorvonatflottát, amelynek első 11 darabja jövő év
elején áll forgalomba, a komplex állomásfelújítási programunkat, az „50 megújuló állomást”, illetve
idén elkészül a nemzetközi forgalomra alkalmas, új generációs InterCity-kocsik első húsz darabja
is. Augusztusban pedig további hetven, belföldi forgalomra tervezett IC+ összeszerelése is megkezdődött, az elsőt ősszel avatjuk fel. Mindegyik fejlesztés utasok tízezreinek életébe hoz pozitív
változást.
Bízom benne, hogy a konferencia sokféle témát felölelő előadásai és a személyes találkozási lehetőségek
pozitív élményt adnak önöknek, és szakmai tudásfejlesztésben is hasznosnak bizonyulnak.
Kiváló hangulatú konferenciát és jó munkát kívánok!
Dr. Homolya Róbert
elnök-vezérigazgató, MÁV Zrt.
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Kedves Vendégek!
Vasútvonalaink ma már nemcsak a hazai közlekedési rendszer fontos részei, hanem egy nemzetközi hálózat szerves elemei. Ahogy a
vasúti pályák behálózzák a kontinenst, úgy a közlekedési fejlesztések, az új megoldások is határokon átívelők. A kétévente megrendezésre kerülő InnoRail konferenciák kiváló lehetőséget teremtenek
arra, hogy időről időre egy csomópontban találkozzanak útjaink,
hogy Budapest – a rendezvény idejére – a vasúti közlekedésfejlesztés európai központjává váljon. A konferenciasorozat rendszeres
részvevőjeként azt tapasztaljuk, hogy ezek a szakmai napok alkalmasak nemcsak az együtt gondolkodásra, de eredményeink, sikereink megosztására, valamint a személyes kapcsolatok kialakítására
és ápolására is.
A vasúti közlekedés versenyképességéhez elengedhetetlenül fontosak a technológiai újítások, az utasélmény folyamatos javítása.
Kollégáink a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-nél nap mint nap azon
dolgoznak, hogy országszerte megteremtsük a korszerű, európai
színvonalú közlekedés feltételeit. Hogy munkánkban sikeresek legyünk, a megfelelő szakmai tudás és technológiai háttér mellett szükség van arra is, hogy folyamatosan törekedjünk a legújabb kihívásoknak is megfelelő megoldások alkalmazására.
Az InnoRail konferenciák az ágazati innováció kulcsfontosságú rendezvényei. Itt ugyanis hozzájuthatunk a vasúti infrastruktúra legfrissebb információihoz, és megismerhetjük a legújabb piaci trendeket
is. Elismerésünk a szervezőknek, hogy a vasúti ágazat egyik kiemelt fontosságú és nagy szakmai elismertséggel bíró rendezvényének teremtettek hagyományt a magyar fővárosban.
Hasznos időtöltést és jó munkát kívánok önöknek!
Horváth Róbert
ügyvezető igazgató
Swietelsky Vasúttechnika Kft.
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SZERVEZŐK

PROGRAMBIZOTTSÁG
A Programbizottság elnöke
MOSÓCZI László, közlekedésért felelős államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
A Programbizottság tagjai:
ADY László ügyvezető, NextTechnologies Kft.
BALÁZS Gáspár értékesítési és üzletfejlesztési vezető, Thales RSS Kft.
BÉLI János diagnosztikai szakértő, MÁV-KFV Kft.
Dr. FISCHER Szabolcs PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
Dr. Francesco FLAMMINI egyetemi docens, a Cyber-Physical Systems vezetője, Linnaeus Egyetem, Svédország
Dr. LIEGNER Nándor egyetemi docens, BME Út és Vasútépítési Tanszék
Dr. MAGYARICS Zoltán szakújságíró, Regionalbahn.hu, Ausztria
SZABÓ Tivadar tanúsítási igazgató, KTI
TOKODY Dániel beruházási projektkoordinátor, MÁV Zrt.
TÓTH Péter biztosítóberendezési osztályvezető, MÁV Zrt.
SZAKMAI SZERVEZŐ
Innorail Kiadó és Konferencia Kft.
BALLA Ágnes
E-mail: balla.agnes@innorail.hu
Telefon: +36 30-413-7585
KONFERENCIASZERVEZŐ IRODA
CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.
PAPP-VID Melinda, KRASZNAI Tamás
E-mail: office@congressline.hu
Telefon: +36-1-429-0146
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Helyszín
Aquaworld Resort Budapest****Superior Hotel
1044 Budapest, Íves út 16.
Parkolás
Az Aquaworld Resort Budapest****Superior Hotel és élményfürdő komplexum Budapest északi
részén fekszik, az M0-ás autóút közvetlen közelében. Az autósokat ingyenes parkolási lehetőséggel,
tágas, felszíni parkolóval várjuk.
Nyelv
A konferencia hivatalos nyelvei: angol, magyar, német
A regisztrációs iroda nyitva tartása a konferenciahelyszínen:
2019. november 11. hétfő
16:00–18:00
2019. november 12. kedd
08:00–18:00
2019. november 13. szerda
08:00–17:00
2019. november 14. csütörtök
08:00–16:00
A regisztrációs díj tartalmazza:
• a tudományos előadások látogatását
• a kiállítás megtekintését
• a konferenciacsomagot
• az absztraktokat (előadásvázlatokat) elektronikus adathordozón
• a koktélpartit
• a kávészüneteket
• az ebédeket
• a vacsorát
Előadói technikai információ
Kérjük, előadását USB memória sticken/kártyán hozza magával. A PowerPoint prezentációkat a délelőtti
előadók reggel a program megkezdése előtt adják le a teremben lévő technikusoknak, a délutáni előadók
pedig legkésőbb az ebédszünetben.
Saját laptop használata a konferencián nem engedélyezett.
Programváltozás
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
Internet
Ingyenes Wifi elérhető a konferencia helyszínén
Társasági programok
Koktélparti a konferenciahelyszínen:
2019. november 12-én 17-19 óra között
Vacsora a Szekér Csárdában Budapesten, a Hajógyári szigeten:
2019. november 13-án 18:30-21:30 között
A busztranszfer a hotel elől 17:30-kor indul, és a vacsora után visszahozza a vendégeket a hotelhez, illetve
a belvárosba.
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SZPONZOROK

PLATINA SZPONZOR
SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
vasuttechnika.hu
A Swietelsky GmBH Európa mintegy 15 országában jelenlévő, több ezer munkatárssal bíró konszernje.
Európa piacvezető építőipari cégcsoportjának tagjaként a Swietelsky Vasúttechnika Kft. elkötelezett a hazai közlekedés fejlesztése, a meglévő útvonalak minőségi javítása mellett. Az elmúlt évtizedben több száz
kilométernyi vasútvonal megújításán dolgoztak kollégáink. A társaság a vasútépítésen kívül a műtárgyés magasépítési piacon is jelentős szerepet vállal.
A cég piaci elismertségéhez és sikereihez nagyban hozzájárult a vállalat által alkalmazott nagygépes eljárás. A PM 1000 URM alépítményjavító géplánc technológiája tekinthető ma a világ legkorszerűbb alépítmény-javítási megoldásának, amely minőségben, hatékonyságban és gazdaságosságban is egyedülálló.
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. székhelye Celldömölk, ezen kívül állandó irodák működnek Budapesten
és Miskolcon, valamint projektirodák az ország több pontján.
Kapcsolat
HORVÁTH Róbert ügyvezető igazgató
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Telefon: 06 95 777 100
E-mail: info@vasuttechnika.hu
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ARANY SZPONZOROK
VASÚTÉPÍTŐK KFT.
www.vasutepitok.hu
A Vasútépítők Kft. – mint a német Wiebe cégcsoport tagja - magas szintű, mintegy 3 évtizedes gyakorlattal rendelkezik mérnöki létesítmények építésében. Cégünk tevékenységének középpontjában vasúti
pályák építése és rekonstrukciója áll, ideértve az ezekhez kapcsolódó egyéb mérnöki létesítmények
(műtárgyak, alapozások, különböző közművek) megvalósítását is. Megfelelő tapasztalattal rendelkező
munkatársainknak, valamint gépparkunknak köszönhetően nemzetközi projektek megvalósítására is képesnek vagyunk. Jelenleg elsősorban hazai projekteken veszünk részt, de célunk a nemzetközi piacokon
való folyamatos részvétel.
Kapcsolat
Telefon: +36 1 796 3920
E-mail: vasutepitok@vasutepitok-gyor.hu

TMH
www.tmholding.ru
A TMH (Transmashholding) az első számú olyan gyártó mind Oroszországban, mind a CIC országokban,
amely a vasúti és elővárosi megoldások széles skáláját kínálja. Világviszonylatban a cég a hat első gördülőállomány-gyártó között van. Termékek és szolgáltatások átfogó skáláját kínálja a fejlesztéstől és az
újonnan gyártott gördülőállományokon keresztül a modernizációig. Része továbbá a portfoliónak: életcikluskarbantartási szerződések és digitális vontavezérlési rendszerek. A TMH orosz gyökerekkel rendelkező cég, központja Moszkvában van, illetve rendelkezik képviseleti irodákkal Svájcban, Magyarországon, a
Dél-afrikai Köztársaságban, Egyiptomban, Argentínában, Fehéroroszországban és Kazahsztánban.
A cég Oroszországban és világszerte rendelkezik 15 gyártó és összeszerelő üzemmel, s gyártási eredményei több mint 30 országban találhatók meg.
Kapcsolat
10 Efremova, Moscow, Russia, 119048
Telefon: +7 (495) 660-89-50
Fax: +7 (495) 744-70-94
E-mail: info@tmholding.ru
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A KONFERENCIAKIADVÁNY (PENDRIVE) SZPONZORA
VOSSLOH
www.vossloh.com
A Vossloh sínleerősítési rendszer üzletága (Vossloh Fastening Systems) a világ vezető sínleerősítő rendszer
gyártója, termékeit több mint 65 országban használják.
A csavarral rögzített, gondozásmentes rugalmas rendszerek alkalmazhatók a vasút minden területen:
zúzottköves és betonlemezes vágányoknál, fő- és mellékvonalakon, nagysebességű és nagyterhelésű,
valamint városi vasutak esetében.
A Vossloh európai, ázsiai és észak-amerikai gyártóbázisainak kibocsátása évente több mint 50 millió
rugalmas szorítókengyel. Sínleerősítéseink rugalmasságot visznek a síninfrastruktúra felépítményeibe. A
különböző alkalmazási területekre, megrendelői követelményekre és klímazónákra szabott megoldások
mellett aktívan közreműködünk műszaki szabványok fejlesztésében is.
A Vossloh minden sínleerősítését a saját kutató- és fejlesztőlaboratóriumunkban fejlesztjük és vizsgáljuk.
Kapcsolat
Artur WROBLEWSKI kereskedelmi igazgató
Telefon: +49 2392 52379
Fax: +49 2392 52716
Email: artur.wroblewski@vossloh.com

A JEGYZETTÖMB ÉS TOLL SZPONZORA
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES (CAF)
www.caf.net
A Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) a széleskörű vasúti rendszerek kivitelezésének egyik
nemzetközi mércéje. Az ügyfelek igényeinek teljes körű szem előtt tartásának fontossága lehetővé teszi
a CAF részére, hogy széleskörű és maximálisan magas minőségű értékes megoldásokat dolgozzon ki,
melyeket a cég saját, legkorszerűbb technológiájával a különböző közlekedési vállalatok egyedi igényeinek megfelelően fejleszt ki az üzemeltetési költségek minimalizálásának szem előtt tartásával. A projekt
minden fázisának teljes ideje alatt a CAF biztosítja a teljes körű projekt- és mérnöki vezetést, beleértve a
megvalósíthatósági elemzéseket és vizsgálatokat, a rendszertervezéseket, az építési munkát, a biztosítóés jelzőberendezéseket és más elektromechanikus rendszereket, az alkatrészellátást, a rendszer üzemeltetését és karbantartását.
Kapcsolat
Maria PEREZ országigazgató, CAF Hungary
Telefon: +36 70 534 6659
E-mail: maria.perez@caf.net
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ÁLTALÁNOS SZPONZOROK
THALES
www.thalesgroup.com
A Thales világszerte piacvezető technológiai vállalatcsoport a repülés, az űrtechnika, a közlekedés, a
védelem és a biztonság területén. A csoport 2018-ban 19 milliárd euró forgalmat ért el, 68 országban
mintegy 80 000 munkatárssal. A Thales csoport 29 000 mérnöke és kutatója biztosítja olyan termékek,
rendszerek és szolgáltatások kialakítását, tervezését és telepítését, amelyek a legösszetettebb biztonsági
elvárásokat is teljesítik. A Thales nemzetközi jelenléttel és számos helyi képviselettel bír, amelyek lehetővé teszik a partnerkapcsolat-alapú együttműködést. A konszern 2018-ban ünnepelte 27 éves jelenlétét
a magyar piacon. Ez idő alatt a Thales nemcsak piacvezetővé vált a magyar vasúti biztosítóberendezési
és vonatbefolyásolási szegmensben, hanem vezető szerepet tölt be a vasúti közlekedés működési és
infrastrukturális előfeltételeinek kialakításában is, és olyan fejlesztésekben vesz részt, amelyek a vasutat
vonzóbbá és hatékonyabbá teszik, mind az utasok, mind a fuvarozók számára.
Kapcsolat:
SEMBERY Tünde HR manager
Telefon: +36 1 488 0584
E-mail: tuende.sembery@thalesgroup.com
RAILMASTERS KFT.
www.railmasters.hu
A Railmasters Kft. egy fiatal vállalkozás, azonban hosszú évek tapasztalata és szakértelme áll mögötte.
A társaság célja, hogy szakmai támogatást nyújtson vasútépítési projektek tervezési és megvalósítási
feladataihoz. Ezen a területen csak komplex tudással lehet eredményeket elérni, ezért a csapatban olyan
kollégák dolgoznak együtt, akik számára az emberi és munkakapcsolatok egyaránt fontosak, és ki-ki a saját szakterületén kimagasló ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik. Ez teszi lehetővé, hogy a kötöttpályás közlekedési projektek során a tervellenőrzési és műszaki kockázatelemzési munkáktól az ütemtervek
készítésén át a képzési és menedzsmentfeladatokig teljeskörűen, a vasúti rendszerek minden szakágára
kiterjedően magas szintű mérnöki szolgáltatást nyújthassunk – kompromisszum nélkül.
Kapcsolat
Dudás István ügyvezető
Mobil: +36 70 319 0099
E-mail: info@railmasters.hu
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KIÁLLÍTÓK
ACCISA
http://accisa.es/en/
Az ACCISA spanyol kis/középvállalat. Mérnöki tanácsadással és építkezések lebonyolításával foglalkozik,
mérnöki és tanácsadó tevékenysége több mint 30 évre nyúlik vissza. Cantabria régióban került magalapításra multidiszciplináris tevékenységkörű cégként, szolgáltatásait főleg az állami szektornak kínálta, majd
kiterjesztette tevékenységét egyéb régiókra is, melyekben igen nagyszámú infrastrukturális projektet
(közúti, vasúti és hidraulikus infrastruktúra) valósított meg. Az utóbbi évek során az ACCISA elindult a
globális terjeszkedés útján.
A szükség találékonnyá tesz. Az ACCISA-nál a vasútépítési, karbantartási és rekonstrukciós projektekben
végzett munkánk révén igen jelentős tapasztalatot halmoztunk föl. Közel 10 évvel ezelőtt úgy döntöttünk,
hogy k+f projekteket is fölvállalunk, és figyelmünk középpontjába azt állítottuk, hogy megoldást találjunk
a vágányok elhajlásának kiküszöbölésére és a pálya oldalirányú ellenállásának elégtelenségére visszavezethető síndeformációk ellen. Így született meg a DINTRA talpfa, ami újszerű vasúti tervezési elemként növeli
a sín oldalirányú ellenállását, és jelentően csökkenti a sínek elhajlásából eredő költségeket.
Kapcsolat
David SAN MILLÁN kommunikációs menedzser, Nemzetközi Főosztály
Telefon: +34 699202298
E-mail: export@accisa.es
ALTPRO
https://altpro.hr/en
Az ALTPRO 1994-ben jött létre, és több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a gördülőállomány és a
vasúti infrastruktúra jelzőrendszeinek kutatása, fejlesztése és gyártása terén. Az ALTPRO főtermékei a
szintbeli kereszteződéseket védő rendszerek, tengelyszámlálók és Automatikus Vonatvédelmi (ATP) rendszerek. A cég saját ‘’know-how“-jára alapuló versenyképességét a világpiacon is bebizonyította, minden
termékét Horvátországban fejlesztette és gyártja. Disztribútorok és képviselők hálózatán keresztül az ALTPRO termékei 6 földrész több mint 47 országában vannak jelen. Az ALTPRO egészen a kezdetektől fogva
sokat fektetett be legértékesebb erőforrásába, dolgozóiba. Ma több mint 140 szakembert foglalkoztat a
kutatásban, fejlesztésben, műszaki területen, gyártásban és karbantartásban.
Kapcsolat
Mislav KRALJEVIĆ üzleti stratégiai igazgató
Telefon: +38 51 6011 700
Mobil: +38 591 3211 206
E-mail: m.kraljevic@altpro.hr
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BHB WASCHANLAGEN VERTRIEBS GMBH
https://www.bhbwash.com/en/
Az 1983-ban alapított BHB tevékenységét az elektromos tervezés és kapcsolóberendezések gyártása területén kezdte meg világszerte számos ügyfél számára. Már abban az időben is a BHB rendszeres ügyfelei
közé tartozott az akkor még mosóberendezéseket gyártó FAMO is.
1990-ben a BHB átvette a FAMO-tól a teljes mosóberendezés-gyártást annak teljes alkalmazotti gárdájával együtt, így a még mindig fiatal cég teljes műszaki know-how-ja hozzáadódott a már meglévő
vezérléstechnikai tudáshoz. Ettől a pillanattól fogva a BHB tovább bővítette termékskáláját, s az immár
magában foglalja a kereskedelmi járművek és vasúti járművek számára gyártott mosórendszerek tervezését és összeszerelését mind az európai, mind az Európán kívüli piacra. A sokéves tapasztalatuknak és
az évtizedek alatt fölépített vevői kapcsolataiknak köszönhetően úgy döntöttek, hogy új struktúrában
kezdik gyártani a tőlük régen megszokott minőséget.
Közben a BHB együttműködik olyan kiváló minőséget gyártó partnerek csoportjával, akik már bizonyították, hogy szakértelemmel rendelkeznek a vasúti járműveknél és kereskedelmi járműveknél használt
mosótechnológia területén.
Ez az oka annak, hogy ma a BHB nem csupán kocsimosókat értékesít, hanem a mosási technológia teljes
palettáját kínálja, beleértve a víz- és vízkezelő rendszereket is éppúgy, mint a mosáshoz szükséges vegyszereket. Projektalapon dolgoznak a tervezéstől a gyártáson át, az összeszerelésig és a záró ellenőrzésig,
illetve az értékesítés utáni szervizelésig, ügyfeleikkel szoros együttműködésben.
Kapcsolat
Tobias STRAUB
Telefon: +49 (0)7023 / 90054-17
Mobil: +49 (0)177 / 8910298
CGS LABS D.O.O.
www.cgs-labs.com
A CGS Labs csúcstechnológiával dolgozó IT vállalat, 30 éves tapasztalattal a forgalmi infrastruktúra tervezéhez szükséges speciális szoftvermegoldások fejlesztésében, különös tekintettel a vasúti és közúti tervezésre, valamint az IT rendszerek infrastrukturális karbantartásának fejlesztésére. Figyelmesen követjük a
BIM trendeket, és a helyi tervezési szabályokat és standardokat beintegráljuk szoftver-megoldásainkba,
melyeket a világ összes kontinensén használnak.
A CGS Labs aktív szerepet játszik a BuildingSmart nevű nemzetközi szervezetben. Népszerűsítjük az Open
BIM megoldást és a szabványosított IFC adatcserét. A lean és agilis szoftverfejlesztések lehetővé teszik
számunkra, hogy szoftvereinket könnyen az ügyfeleink szükségleteihez alakítsuk.
Kapcsolat
Barbara KOLENC értékesítési manager
Telefon: +386 1 235 06 03
E-mail: Barbara.kolenc@cgs-labs.com
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CONWEST TRADING AND CONSULTING KFT.
http://conwestco.eu/
A Conwest Kft. immár több mint 25 éve aktív a hazai pályafenntartási és -karbantartási piacon. Dr. Szentiványi János vasúti mérnök az alapításkor elsősorban pályakarbantartó és -építő nagygépek, valamint
kisgépek forgalmazásával foglalkozott.
A mai napig számos európai és egyesült államokbeli gépgyártónak vagyunk kizárólagos magyarországi
(és kelet-európai) képviselői.
A sok sikeres nemzetközi kooperáció és határokon átívelő üzletet követően ezen túlmenően 2016 óta egy
megújult arculattal és új, innovatív termékek forgalmazásával bővítettük portfoliónkat, így a gépek mellett pályaépítési anyagok terén is nyitottunk. A Swisscross útátjárók és a Sicut kompozit aljak több hazai
helyszínen már be vannak építve és különböző hatósági engedélyekkel is rendelkeznek.
Kapcsolat
SZENTIVÁNYI Gábor ügyvezető
Mobil: +36 70 942 1270
E-mail: gabor@conwestco.eu
SZENTIVÁNYI Tamás ügyvezető
Mobil: +36 20 974 0130
E-mail: tamas@conwestco.eu
DSR PARTNER KFT.
www.dsr.hu
A DSR Partner Kft. a nagy teljesítményű audiovizuális médiarögzítés területén az egyik legjelentősebb
hazai technológiai kkv. Cégünk fő tevékenységi területe 1995-ös alapítása óta csúcsminőségű és nagy kapacitású digitális hang-, és ezen hanganyagokhoz kapcsolódó adatrögzítő berendezések és rendszerek,
valamint hang,- adatfeldolgozó és minőségbiztosítási megoldások fejlesztése és üzemeltetése.
A vasúti jegypénztáraknál és a személyes ügyfélszolgálati irodákban kiválóan alkalmazható WIOVoice®
szolgáltatásunk, mely lehetőséget kínál az ügyfél és az ügyintéző között elhangzó beszélgetések hiteles,
nagyon megbízható és megmásíthatatlan rögzítésére, ezáltal segítve az ügyfélkiszolgálás minőségét, a
panaszkezelés egyszerűsítését.
A DSR MobilVoice® a mobiltelefonokon folytatott kommunikáció rögzítésére szolgál, mely egyre jelentősebb és kiemelkedőbb szerepet játszik a vasút életében és teljes körű megoldást nyújt a magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás, a vitás kérdések egyszerűbb rendezése, a vállalati minőségbiztosítási rendszer,
belső ellenőrzés és a vállalati folyamatok hatékony működéséhez.
A tárolt felvételek és a hozzájuk csatolt adatok segítségével lehetőség nyílik az utólagos elemzésre, kiértékelésre, illetve képzési célokra történő felhasználásra, így a jegypénztáraknál, a személyes ügyfélszolgálati irodákban és a mobiltelefonokon folyó munka jobban ellenőrizhetővé válik. Az általunk fejlesztett
központi archiváló rendszer (SLDC) segítségével több évig elérhetőek a felvételek.
Kapcsolat
DSR Partner Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-35/G
Telefon: +36-1-464-43-80
E-mail: sales@dsr.hu
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ELPA LTD.
www.elpa.si
Olyan innovatív és tapasztalt csapat vagyunk, akik az egész világon tapasztalható vasúti problémák
megoldására fejlesztünk ki különböző rendszereket. Ilyenek a zaj, a használatból eredő kopás, a súrlódás,
a rezgések, a korrugáció, a karbantartási problémák és a vasúti munkakörülmények. A BREMEX ANNSYS
vasúti fékek zaját csökkentő rendszer; a kanyarban fellépő zaj csökkentésére szolgáló CL-E1 rendszerek és
a DRYproANNSYS fedélzeti rendszer gazdaságos és környezetbarát technológiát kínál. Az összes műszaki
megoldásunkat támogatja a forradalmian új WONROS™ (Wear Out and Noise Reduction On Source –
Forrásalapú kopás- és zajcsökkentés) technológia. Az extrém zajcsökkentés, a különösen hatékony kopásvédelem, a rezgéscsökkentés, a szélsőséges időjárási körülmények közötti üzem biztosítása egyazon
környezetbarát súrlódást csökkentő ágens segítségével, a környezetszennyezés csökkentése, a sínek és a
kerekek életciklus-költségének (LCC), valamint a karbantartási költségek csökkentése csupán néhány a fő
előnyök közül. A legfontosabb azonban az elégedett ügyfél.
Kapcsolat
Sašo VELIGOŠEK kommunikációs manager
Telefon: + 38 6 41 727 217
E-mail: saso.veligosek@elpa.si
GMUNDNER FERTIGTEILE
www.gmundner-ft.at
www.bodan.at
A cég Ohsldorfban található (Ausztria Gmunden nevű régiójában) a Traunsee közelében. Sikeres középvállalat, amely előregyártott vasbetonelemeket állít elő a közlekedési szektor és a villamos-energetikai ipar számára.
A Gmundner Fertigteile-t 1972-ben alapította az Asamer & Hufnagl (beton) és a Stern & Hafferl (közlekedés), és a jelenleg Ohlsdorfban gyártott termékeinek több mint 72%-át Ausztráliába, Csehországba, Németországba, Japánba, Malajziába, Svájcba, Taiwanra, Thaiföldre és Tunéziába exportálja, illetve számos
állami vasúttársasággal van régóta fennálló kapcsolata.
A Gmundner Fertigteile 1984 óta rendelkezik kizárólagos szabadalmi joggal a BODAN útátjáró-rendszerekre mind Ausztriában, mind külföldön, és az ezekhez a rendszerekhez szükséges paneleket 1985 óta
polimer betonból gyártja. Vannak egyéb termékek is, amelyek a Gmundner Fertigteile nevet viselik, ami
egyet jelent a minőséggel. Ezek között találhatók – többek között - vasútállomások és buszmegállók számára készült időjárás elleni védőtetők, peronok, relék útátjárók biztonsági rendszereihez, kábelállomások
elektromos áramtermelő cégek számára, gázhálózati nyomáscsökkentő állomások és zajvédő elemek.
Az olyan új fejlesztésekkel, mint a vágánytámasztó rétegek (BO-TRACK), nagyméretű panelek, tükröző
felülettel ellátott BODAN panelek (BODAN-Reflo), vezetősávok vakok számára (BO-TAKT), fűtött BODAN
panelek és füvesített villamosvonalak, a Gmundner Fertigteile egyre inkább az útátjárókra és az ügyfélspecifikus követelményekre koncentrál.
Kapcsolat
Georg ENGL Sales Manager
Telefon: +43 7612 63065 16
E-mail : georg.engl@gmundner-ft.at
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HENNLICH IPARTECHNIKA KFT.
www.hennlich.hu
A Hennlich Ipartechnika Kft. több mint 25 éve Magyarországon működő vállalat, mely az iparnak
szállít alkatrészeket, berendezéseket a kenéstechnika, tömítéstechnika, lineártechnika, fluidtechnika,
elektrotechnika, méréstechnika területén. Mint az SKF Zrt. magyarországi kenéstechnikai rendszerháza
képviseli az SKF Lincoln kenéstechnikai készülékeket, így többek között a pálya melletti (wayside) és
járműre szerelt (on board) sín- és nyomkarima kenő és kondícionáló berendezéseket.
Kapcsolat
SZARVAS Lajos ügyvezető
Mobil: +36 20 922 7777
E-mail: szarvas@hennlich.hu
IME CSOPORT: IME ELEKTROTECHNIK GMBH ÉS IME SYSTEMS SP. Z O.O.
www.ime.eu
www.ime-systems.pl
Az ime Csoportban olyan mérnökök dolgoznak, akik közel 40 évnyi tapasztalattal rendelkeznek a vasúti
iparban.
Az ime vezető mérnöki szolgáltatásokat nyújtó cég és technológiai partner az európai vasúti szektorban.
A vasúti cégeknek és üzemeltetőknek szükségük van egy megbízható és hozzáértő partnerre, hogy biztosítani tudják járműveik üzemeltetését. A következő területeken nyújtunk szakmai segítséget és támogatást:
• Elavulás-kezelés: elemzés, megoldások, tanácsadás,
• csere: vezérlő technológia, elektrotechnikai részegységek, elektromos töltési technológia, LED, vezérlők, electromechanikai részegységek, ...
• mérnöki megoldások: tervezés, fejlesztés és részleges modernizálás megvalósítása, illetve részegységek
pótlása,
• járművek és berendezéseik modernizálási projektjei: áttérés LED technológiára, USB komponensek és
230V-os áramellátás (pl.: okostelefonok és laptopok, stb.), Wi-Fi, ...
• felújítás és javítás: electrotechnikai részegységek
• világítástechnológia - vasút: beltéri és kültéri LED világítás (vasúti szabványok)
• tűzriasztó és tűzoltó rendszerek: testreszabott koncepciók, felújítható, egyedi kapcsolat a gyűjtősín-rendszerhez,
• keretszerződések: rendelkezésre állás biztosítása, beszerzési költségek csökkentése, átfogó portfólió
• mobil követés és ellenőrzés: járműellenőrzés és egyedi mérés és ellenőrző technológia, pl. energiatárolás ellenőrzése, hibaelemzés, részegységek ellenőrzése
• video megoldások: utasszámlálás, járműellenőrzés (beltéri és kültéri) a biztonság növelése érdekében.
Kapcsolat
Közép- és Nyugat-Európa: Alexander ECKARDT
ime Elektrotechnik GmbH
Telefon: +49 30 30 20 86 / 28
E-mail: a.eckardt@ime.eu
Kelet-Európa: Bartosz KONOWECKI
ime Systems Sp. z o.o.
Telefon: +48 886 239 427
E-mail: b.konowecki@ime-systems.pl
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INFOCONTROL HUNGÁRIA KFT.
www.infocontrol.hu
Az Infocontrol Hungária Kft. azzal a céllal jött létre, hogy a világvezető technológiáit ötvözze a magyar
mérnökök tudásával és leleményességével. Cégünk fő tevékenysége az Ipari Biztonságtechnikai Automatizálás, ezen tevékenység mellett komplett automatizált rendszerek tervezésével és kivitelezésével is
foglalkozunk, illetve régi, korszerűtlen gépek és berendezések vezérlésének átalakításával, felújításával.
Az Infocontrol Hungária Kft. a PILZ biztonságtechnikai termékek magyarországi megbízott partnere.
Cégünk megalakulása óta látja el ezt a feladatot, ügyfeleink és a PILZ GmbH & Co. anyavállalat megelégedettségével. A magas színvonalú és minőségű csúcstechnológiás termékekhez mérnöki tudásunkat,
tapasztalatunkat és hozzáértésünket adjuk, ezáltal ügyfeleink profi megoldást kapnak problémáikra.
Nemzetközi ügyfeleink közé tartozik a jármű, a járműalkatrészek, gépek, háztartási gépek, elektronikai
termékek gyártása, az olaj- és gázipar, valamint a gyógyszeripar.
Kapcsolat
Zólomy Zsolt
Telefon: + 36 23 444 200
E-mail: zolomy@icz.hu
MINEL GENERAL ELECTRIC
www.minelge.rs
A MINEL GENERAL ELECTRIC specialitásai a tervezés, a gyártás, a karbantartás és a gördülőállomány
elektromos berendezéseinek, mint pl. villanymozdonyoknak, elektromos meghajtású egységeknek,
diesel-villany mozdonyoknak, ipari és bányamozdonyoknak, utasszállító kocsiknak, villamosoknak és
trolibuszoknak a javítása.
Gyártási programjuk a következőket foglalja magában: áramszedők, tetőszakaszoló csatlakozók, villámvédők, fő légáramkör-megszakítók, HV vonalak földelése, fokozatkapcsolók teljesítménytrafókhoz, vontatási
áramköri elektromos berendezések, (különféle erősáramú kapcsolók, kiegyenlítő fojtó trafók, elektromos
megszakító ellenállások, egyenáramú és váltóáramú kapcsolóberendezések).
Kapcsolat
Zoran VOLF el. ing. CEO
Telefon: +381 63 325 129
E-mail: zoran@minelge.rs
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MOLINARI RAIL GROUP
www.molinari-rail.com
A Molinari Rail Group 25 éve biztosít testreszabott megoldásokat vasúti járművek számára, valamint
közlekedési rendszerek átfogó tervezését végzi az ötlettől egészen a megvalósításig. Széles technológiai
ismereteinket a költséghatékony megoldások tervezése és szállítása terén kamatoztatjuk, amelyeket
modern és vonzó tömegközlekedési rendszerekbe integrálunk. Segítjük a tömegközlekedési rendszerek
hatékony üzemeltetését. A Molinari gyártást támogató kompetencia-központjának köszönhetően a megrendelő specifikációinak megfelelő kocsiszekrényekkel, alrendszerekkel és részegységekkel tudjuk ellátni
a világpiacot. Világszerte négy helyszínen – jelentős járműgyártókat és vasútvállalatokat is ideértve – futó
projektjeink ügyfeleinek támogatásában több mint száz dolgozónk vesz részt.
Kapcsolat
Michele MOLINARI CEO
Telefon: +41 52 320 60 60
E-mail: info@molinari-rail.com
MV AUTOMATION SYTEMS GMBH
https://www.mv-automation.eu/de/
Szelepeinket a vasúti ágazat minden területén alkalmazzák. Elsődleges alkalmazási területeik a hűtő és
légkondicionáló rendszerek, fűtőrendszerek, vízrendszerek, fék- és ajtóreteszelő rendszerek, kerékkarima-zsírozás, továbbá mikrofonok és kompresszorok távvezérlése.
A nagy hőmérséklet- és feszültség-ingadozások, valamint az erős vibráció magas követelményeket támaszt az alkalmazott technológiával szemben.
Vasúti alkalmazású szelepeink megfelelnek a következő alapkövetelményeknek:
- A legújabb vasúti normáknak megfelelés (“Rezgés és rázkódás”, “Tűzvédelem”, “EMC”, stb. )
- Széleskörű alkalmazási lehetőség
- -50°C és +70°C közötti környezeti hőmérsékleti viszonyok közötti üzemeltethetőség
- Maximális nedvességgel szembeni ellenállással és hőstabilizációval rendelkező tekercsek
- +/- 30 % feszültségtolerancia
Elektromágneses szelepeink sikeresen és megbízhatóan üzemelnek a vasúttechnológiai ágazat területén
a legkülönfélébb klimatikus viszonyok között is az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Észak-Európában, Oroszországban, Kínában és Kanadában.
Szolgáltatások:
- Elektromágneses szelepek minden nyomástartományba és közegbe
- Egyedi igényekre szabott szelepek
- Elosztók és telepek
- Előgyártott részegységek.
Kapcsolat
Mobil: +49 1721336499
Telefon: +49 3774 66293-0
E-mail: jens_mue@email.de
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OLTIS GROUP
www.oltisgroup.com
Az OLTIS Csoport 1993 óta elismert beszállítója a vasúti szférának az információs technológiai területén,
szerte Európában. Magas szintű szaktudással és egyedi pozícióval rendelkezik a nemzetközi piacon. Fő
szakterülete az átfogó termékek és szolgáltatások nyújtása az IT területén, fókuszálva a szállítás és a logisztika területére, különös tekintettel a felhasználók pontos előírásainak megfelelő, széles körű, személyre szabott megoldásokra.
A társaság koncepciója magában foglalja a fenntartható fejlődést, az ügyfél-orientált megközelítést, a közös projekteket és a nemzetközi együttműködést. Az OLTIS Csoport folyamatosan követi a vasúti közlekedés fejlődését és trendjeit, továbbá támogatja ennek megvalósítását. Az OLTIS Csoport székhelye a Cseh
Köztársaságban található, leányvállalatai Szlovákiában (OLTIS Szlovákia), Lengyelországban (OLTIS Polska)
és Magyarországon (OLTIS Hungaria) találhatók.
Az OLTIS Csoportnak számos tapasztalata van a nemzetközi Kutatási és Fejlesztési Projektek megvalósításában (EUREKA, 7. Horizon 2020 program, Shift2Rail), amelyek keretén belül az OLTIS Csoport több
elismert nemzetközi szervezettel, helyi és külföldi egyetemekkel működik együtt.
Az OLTIS Csoport a 2016-os és 2017-es években sikerrel vett részt az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
(CEF) finanszírozási programja keretében azon projektekben, amelyek jelentősen hozzájárulnak a közlekedés digitalizációjához és szén-dioxid mentesítéséhez. A két, jelenleg is folyamatban lévő projekt az elektronikus adatcserére vonatkozó szabványok kidolgozására és végrehajtására összpontosít. Ezt vállalat a szállítási
telematikai alkalmazások átjárhatóságának műszaki előírásaira vonatkozó rendelettel összhangban végzi
(TAF-TSI), amelyet a vasúti fuvarozók az üzemeltetésük tervezése és támogatása céljából használnak.
Kapcsolat
NAGY Zoltán üzleti tanácsadó, OLTIS Hungaria
Telefon + 36 706 267755
E-mail: zoltan.nagy@oltis.hu
ÖBB-INFRASTRUKTUR AG
www.oebb.at/infrastruktur
Az ÖBB-Infrastruktur AG pontosságot, biztonságot és szabad hozzáférést biztosít a vasúti rendszerhez.
Ezáltal megfelelő feltételeket biztosítunk a vasúton történő hatékony és megbízható személy- és teherszállításra. Komplex infrastruktúrát működtetünk a megbízható és hibabiztos vontatóáram-ellátás
érdekében. Nyolc vízierőműben termeljük Ausztria vontatási energiaigényének egyharmadát. Az egész
Európára kiterjedő, a határokon átnyúló forgalomra alkalmazott energiamérő rendszerünk, a railpower
box rögzíti a vasúti járműre eső pontos energiafelhasználást, valamint a GPS-en keresztül meghatározza
az országonkénti pozíció adatokat. A railpower box tehát az optimális alapja az energia- és költségmegtakarítási intézkedéseknek. Az ÖBB-Infrastruktur AG 2 éve szolgáltatja a railpower box által mért energiaadatokat a MÁV Pályavasútnak, a 90930-as UIC-leaflet követelményei alapján. Ezek az adatok szolgálnak a
havi áramfogyasztási számla alapjául.
Kapcsolat
Eva KOZAK, nemzetközi értékesítés
Telefon: +43 664 215 6889
Email: Eva.kozak@oebb.at
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RAIL CLUSTER SEE
www.rcsee.org
A Délkelet-európai Vasúti Klaszter (RCSEE) célja, hogy fórumot biztosítson a kapcsolatépítésre és együttműködésre a dél-kelet európai (szlovén, horvát, bosznia-hercegovinai, szerb, montenegrói, észak-macedóniai és bolgár) magán szektor, nemzeti vasúttársaságok, a tudomány képviselői, valamint műszaki
kutatóintézetek és oktatási intézmények között.
Az RCSEE célja továbbá, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon az innovációk és modernizációs szakpolitikák megvalósításához a délkelet-európai vasúti szektorban mind nemzeti, mind regionális szinten. A
klaszter különleges figyelmet fordít a nemzeti és a nemzetközi együttműködésre, illetve arra, hogy megfelelő együttműködő partnereket és beszállítókat találjon más európai országokban, valamint Európán kívüli országokban közös vasúti projektekhez és a dél-kelet európai régió vasúti igényeinek kielégítéséhez.
Kapcsolat
Dragoljub RAJIC RCSEE Director
Telefon: +381 11 3472 133, +381 64 19999 81
E-mail: welcome@rcsee.org
RINA
www.rina.org
A RINA integrált szolgáltatások teljes skáláját nyújtja a vasúti és infrastruktúra- menedzserek, valamint a
gördülőállomány- és berendezésszállítók, illetve karbantartó cégek támogatásához. A vasúti és tömegközlekedési területen a fő közlekedési hálózati alrendszerekhez és részegységekhez kapcsolódó általános szakértelemre hagyatkozunk (gördülőállomány és járművek, jelzőrendszerek és forgalomvezérlés,
telekommunikáció, áramellátás, infrastruktúra), valamint az üzemeltetéssel, biztonsággal és karbantartással kapcsolatos kérdések kerülnek előtérbe. Ezek a megoldások az utasok és áruk biztonságos szállítását
garantálják, optimalizálják a termelési folyamatokat, betartják a jogi és szerződéses követelményeket,
csökkentik az általános költségeket, kockázati tényezőket és a környezetre gyakorolt hatást. Vasúti tanúsítási szolgáltatásaink stabil skálája szintén elterjedt az olasz piacon, s a következő országokra vannak
projektreferenciáink:
- Észak/Nyugat-Európa: Dánia, Németország, Franciaország, Ausztria, Svájc, Spanyolország, Portugália,
Írország
- Kelet-Európa/Közel-Kelet: Bulgária, Románia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Lengyelország,
Törökország, Görögország, Oroszország, Omán, Egyiptom, Azerbajdzsán, Lettország, Mongólia, Türkmenisztán, Üzbegisztán
- Ázsia: Kína, India, Korea
- Észak- és Dél-Amerika: USA, Brazília.
Kapcsolat
Giuliana SIGNORINO kommunikációs menedzser
Telefon: + 39 010 5385896
E-mail: giuliana.signorino@rina.org
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SAZ S.R.O.
www.saz.cz
A SaZ s.r.o. többek között speciális vasúti gépek, közúti- és kötöttpályás járművek, leolvasztó tompahegesztési technológia, vasúti pályaépítő- és egyéb pályakarbantartó gépek, vasúti teherkocsik, rámpák
cseh gyártója. Termékeink segítségére lehetnek a sínhegesztés, a felsővezeték-karbantartás és -felújítás,
a vasúti pályafelújítás és gyártás, a vasúti pálya tisztítása, a növényzet kezelése mellett további tevékenységek elvégzésében is. Cégünk története 1954-ig nyúlik vissza. Mindig készen állunk az ügyfeleink egyéni
igényeinek megfelelő megoldások kialakítására, hogy Önöknél is „sínre kerüljenek a vágányok“…
Kapcsolat
Roman TRUSKA igazgató
Telefon: + 420 518 328 621
E-mail: truska@saz.cz
SENCEIVE LTD.
www.senceive.com
A Senceive biztosítja a világon a legmegbízhatóbb, legerősebb, leghosszabb élettartamú és legköltséghatékonyabb, kifejezetten a vasúti/építészeti infrastruktúra igényeinek megfelelően kialakított vezeték
nélküli eszközállapot-monitoring rendszert. A Senceive egyedi megoldása két vezeték nélküli platformot
kínál a különféle típusú telepítési igényeknek megfelelően. FlatMesh® platformunk tervezése a sűrű
telepítési feltételekhez megfelelően teljes körben bővíthető megoldást kínál, amely számos különféle
típusú rezgésérzékelő szenzor integrációját lehetővé teszi. GeoWAN® platformunk, amely “point-to-point”
topográfiai megoldást biztosít, az akadályokon áthatolva, széles, akár 15 km-ig terjedő hatókörben használható, ideális a távoli helyszínek és föld alatti telepítésű eszközök esetében.
Vezeték nélküli megoldásaink alkalmazhatóak kihívó strukturális/geotechnikai monitoringproblémák
esetén egyedi technológiánknak köszönhetően, amely egyesíti magában az alacsony energiafelhasználást, a kiemelkedően hosszú élettartamot, az alacsony energiafelhasználást intelligens számítással; nagy
pontosságú, nagy stabilitású és nagyfelbontású szenzorokat.
Kérjük, látogasson el a 19-es standhoz, beszélgessen egyik szakértőnkkel, aki örömmel válaszol majd
kérdéseire.
Kapcsolat
SZENTPÉTERI László
Telefon1: +36 209 316 890 (helyi szám)
Telefon2: +44 207 731 8269 (központi iroda)
E-mail: info@senceive.com
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SONNEK ENGINEERING GMBH
https://sonnek.com/en/
Az 1930-ban alapított, nemzetközi színtéren tevékenykedő SONNEK Engineering GmbH a legkülönfélébb
felhasználási területre gyártott szivattyúk szállítója. A folyadéktechnológia igazi szakértőjeként a cég két
gyártási helyszínen – Ternitzben (Ausztria) és Sibiuban (Románia) – fejleszt és gyárt egyedi igényekre
szabott, használatra kész megoldásokat, amelyek a szivattyúzás és az alkalmazott technológiák terén
felmerülő igényekre széles körben megoldást kínálnak.
A legmodernebb szivattyúzási technológiának köszönhetően a SONNEK kulcsrakész megoldásokat tervez, fejleszt és telepít, amelyeket a vonatok helyhez kötött vagy mobil szivattyúzási és ellátási rendszerre
vonatkozó szükségleteinek megfelelően terveznek meg. Ezek a nap 24 órájában gondoskodnak a vasúti
mellékhelyiségek és vízellátó rendszerek zökkenőmentes működéséről, az utasok legmagasabb színvonalú komfortérzetéről. Az olyan fontos információk, mint az átfolyási sebesség, a nyomás és az energiafelhasználás, valós időben mérhetőek, megfigyelhetőek és egyedi alapon kiszámlázhatóak.
A SONNEK immáron több mint 25 éve az ÖBB megbízható partnereként szállítja az új rendszereket, és
gondoskodik a rendszerek szervizeléséről és karbantartásáról. A kiválóan képzett szerviztechnikus-gárda
99%-os rendelkezésre állással dolgozik telepeinken az év 365 napján.
Magyarországi Sonnek leányvállalatunk megalapításával ezt a szolgáltatást a magyar vasút számára is
garantáljuk!
A Sonnek Engineering a VOGELSANG és a BHB magyarországi képviselete.
Kapcsolat
Enikő JAKAB vasúti mérnök
Mobil: + 43 664 8277820
Email: jakab@sonnek.com
UNIFE
http://unife.org/
Az 1992-től brüsszeli központtal működő UNIFE európai és nemzetközi szinten egyaránt képviseli az európai
vasúti ágazatot, és az Európai Unió intézményeinek megbízható partnereként tevékenykedik a vasúttal és
a közlekedéssel kapcsolatos ügyekben. Az UNIFE a vasúti szektorban több mint 100 kis-, közép- és nagyvállalatnak, továbbá a nemzeti ágazati szervezetek érdekeinek képviseletét lája el Európa-szerte. Az UNIFE
tagjai között vannak a vasúti közlekedési rendszerek, alrendszerek és kapcsolódó berendezések tervezése,
dizájnja, gyártása, karbantartása, felújítása területén működő európai vállalatok egyaránt. A vasúti szektor
minden szegmense képviselteti magát tagságunk körében: rendszerintegrátorok, vasúti infrastruktúra- és
energiaszolgáltatók, gördülőállomány-gyártók (ideértve az alrendszerek szállítóit is), jelző- és biztosítóberendezések szállítói és vasúti tervezővállalatok. Az UNIFE tagok 84% piaci részesedést képviselnek Európában, és a világpiacon a vasúti berendezések és szolgáltatások több mint 46%-át ők biztosítják.
Küldetésünk prioritásai:
- A vasút szempontjából kedvező európai irányelvek és programok támogatása
- Az átjárható és hatékony európai vasútrendszer megvalósításáért végzett munka
- Az európai vasúti ágazat vezető pozíciójának biztosítása kiemelt kutatás, innováció és minőség által
- Stratégiai és operatív ismeretek nyújtása az UNIFE tagjai számára.
Kapcsolat
Jekatyerina MASZLOVA kommunikációs menedzser
Telefon: +32 2 643 70 80
E-mail: Jekatyerina.maszlova@unife.org
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VOGELSANG
https://www.vogelsang.info/
A Vogelsang GmbH & Co. KG szofisztikált tervezésű, könnyen karbantartható berendezések gyártója és
forgalmazója. Székhelye Németországban, az alsó-szászországi Oldenburg közelében található Essenben
van. Az 1929-ben mezőgazdasági gépgyártóként alapított cég a mezőgazdasági, biogáz, ipari, közlekedési
és szennyvíz ágazatokban az egyedileg konfigurálható gépek, üzemek és rendszerek specialistájává vált.
A közlekedési szektorban a Vogelsang megoldásokat kínál a frissvízszállításra és a szennyvíz higiénikus
eltávolítására buszok és vasúti járművek esetében. A vállalat vasúti szegmens piacvezetőjeként rendelkezésre álló tapasztalatának köszönhetően a buszos szektor is hasznosíthatja a Vogelsang szakértőinek
jelentős szaktudását. Könnyen karbantartható és megbízható forgódugattyús szivattyúi álló rendszerek
és mobil egységek automatizált és higiénikus ellátását és ürítését a vasúti személykocsik és buszok esetében is biztosítják. A hatékony VEBSys és UICScan adatkezelési rendszerek figyelik és ellenőrzik a fedélzeti
és vasúti járműtelepi ellátást.
Jelen pillanatban ez a közepes méretű innovatív családi vállalkozás több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. Nemzetközi cég lévén a Vogelsang több mint 25 helyszínen van jelen a világban, több
gyártóüzemet működtet Németországban és külföldön egyaránt.
Kapcsolat
Christoph MEYER ZU HOLSTEN
közlekedési projektmenedzser
Telefon: +49 5434 83-336, +49 173 618 30 62
WEIDMÜLLER KFT.
www.weidmueller.hu
Nevünk több mint 160 éve egyet jelent a teljesítménnyel, a szakértelemmel és a megbízhatósággal a
gépgyártás, folyamatirányítás, készülékgyártás, energetika és közlekedésipar területén. Több mint 80
országban innovatív megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal támogatjuk ügyfeleinket és partnereinket.
Autógyártás, áramtermelés vagy vízgazdálkodás, egyikük sem létezhet elektronika és elektromos összeköttetés nélkül. Ma a nemzetközi és technikailag folyamatosan változó világban az új piacok megjelenése
egyre összetettebb követelményekkel jár. Új, változatosabb kihívásoknak kell megfelelni, és ezek megoldását nem csak a high-tech termékek jelentik. Ha energiáról, jelekről és adatokról, igényekről és megoldásokról vagy elméletről és gyakorlatról van szó, a kulcsszó az összekapcsolhatóság. Az ipari összekapcsolhatósághoz csatlakozások kellenek. Mi pontosan ezt nyújtjuk Önnek.
Kapcsolat
SZABADI Kálmán területi képviselő
Tel: + 36 20 2149758
E-mail: kalman.szabadi@weidmueller.com
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PROGRAM
2019. november 11. – 0. nap (hétfő)
08:00-16:00 Kiállításépítés
16:00-18:00 Regisztráció

2019. november 12. – 1. nap (kedd) Plenáris ülés
08:00-18:00 Regisztráció
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9:00

Megnyitó: SZALÓKI Flórián közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár, ITM
Köszöntő: HORVÁTH Róbert ügyvezető igazgató, Swietelsky Vasúttechnika Kft.

9:20

SZALÓKI Flórián közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár, ITM:
A magyar vasúti infrastruktúra fejlesztési kilátásai

9:40

Lothar ZELLER közlekedési főtanácsadó, Európai Beruházási Bank (EIB)

10:00

Imre KERN helyettes államtitkár, Építési, Szállítási és Infrastrukturális Minisztérium, Szerbia

10:20

LÁZÁR János kormánybiztos: A Szeged-Hódmezővásárhely tram-train projekt jelentősége
és a Déli Vasút tervei

10:40

Kávészünet, kiállítások megtekintése

11:20

Christian CHAVANEL igazgató, Vasúti Rendszerek Osztály, UIC, Franciaország:
A vasúti rendszer digitalizálása hogyan támaszkodik a vonatkozó ÁME-kre és szabványokra

11:40

Libor LOCHMAN ügyvezető igazgató, CER, Belgium

12:00

Carlo BORGHINI ügyvezető igazgató, Shift2Rail: Európai vasúti innováció – a kutatástól és
újítástól az alkalmazásig

12:20

Philippe CITROËN vezérigazgató, UNIFE: A vasút digitális jövője: Az európai vasúti ellátó ipar
hozzájárulása a vasúti közlekedési rendszer fejlődéséhez

12:40

KERÉKGYÁRTÓ József vezérigazgató, MÁV-Start Zrt.: Fejlesztések iránya a magyar vasúti
közlekedésben

13:00

Ebéd

14:30

VIRÁG István általános és műszaki vezérigazgató-helyettes, MÁV Zrt.: Egyszerűsített
korszerűsítésről egyszerűen

14:50

KÖVESDI Szilárd vezérigazgató, GYSEV Zrt.: Egy magyar-osztrák vasútvállalat működése
és fejlesztései

15:10

HORVÁTH Róbert ügyvezető igazgató, Swietelsky Vasúttechnika Kft.

15:30

BÍRÓ Koppány Ajtony főtitkár, Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége:
Kombinált fuvarozás – megoldás a fuvarozási alágazatok optimalizálására és az ügyfelek
versenyképességének javítására

15:50

Kávészünet, kiállítások megtekintése

16:20

Christoph HANDEL igazgató, Arsenal Railway Certification GmbH, Ausztria: Az új ÁME-k:
kidolgozásuk, átvételük, és mi található az ÁME-k legújabb módosításaiban?

16:40

Dr. Bernhard RÜGER, vezető kutató, Bécsi Műszaki Egyetem és St. Pölteni Alkalmazott
Tudományok Egyeteme, Ausztria: Az utasok viselkedése a vasútállomásokon

17:00-19:00 Koktélparti

2019. november 13. – 2. nap (szerda) SmartRail szekció
08:00-17:00 Regisztráció
9:00

GYŐRIK Balázs koordinációs főmérnök, NIF Zrt.: Miért nem mennek a vonatok az
új pályákon 160-nal? – Új vasúti rendszerek műszaki szabályozási környezete

9:20

Peter HORVATH BSc, infrastruktúra szakértő – Dr. Andreas KAINZ vezető szakértő,
infrastruktúra és energia – Arsenal Railway Certification GmbH, Ausztria: EK-hitelesítési
eljárás – Szabályok és felelősségi körök elméletben és a gyakorlatban

9:40

Dr. HORVÁT Ferenc, Magyar Út- és Vasútügyi Társaság: A magyar vasúti műszaki
szabályozási rendszer korszerűsítése

10:00

Daniel SZIGETI vezető tanácsadó, tanúsító, TuMotus GmbH, Németország: A tanúsító
válasza a megváltozott szabványokra

10:20

Hozzászólások

10:40

Kávészünet, kiállítások megtekintése

11:20

Dipl. Ing. Christof NEUMANN ügyvezető elnök – Mag. Johann Georg ENGL értékesítési
vezető, Gmundner Fertigteile, Ausztria: Szintbeli kereszteződés életciklusköltségének
javítása polimerbeton használatával

11:35

David SAN MILLÁN GARCÍA – Francisco FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ACCISA, Spanyolország:
DINTRA – A vasúti pálya oldalirányú ellenállását erősítő alj

11:50

SZARVAS Lajos ügyvezető igazgató – Hudra Dániel kenéstechnikai projektmérnök, Hennlich
Ipartechnika Kft.: Innovációs lehetőségek a sín- és nyomkarimakenés területén Magyarországon

12:05

SZENTIVÁNYI Gábor ügyvezető – SZENTIVÁNYI Tamás ügyvezető, Conwest Kft: Gumi- és
betonötvözet az útátjárókban és a kompozit aljak ígéretes innovációja

12:20

Hozzászólások
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12:30

Ebéd

14:00

Jan van der HEIDE vasúti ügyfélmenedzser, Pilz Hollandia – ZÓLOMY Zsolt
ügyvezető, Infocontrol Hungária Kft.: Az ipari 4.0 szabványtól a vasút 4.0 szabványig –
A digitalizálás új megközelítése a vasútnál

14:20

Nikola TUBIC RAM / LCC főigazgató, TMH International, Svájc: Digitális karbantartási
vezérlőközpont

14:40

FELDMANN Márton üzletág-igazgató, Prolan Zrt.: Automatikus vonatközlekedtetési
megoldások – Hol és milyen mértékben érdemes automatizálni?

15:00

Igor Vladimirovich KANDALOV műszaki igazgató, Infotrans Ltd., Oroszország: Automatizált
diagnosztikai rendszerek a vasúti infrastruktúrában

15:20

Hozzászólások

15:30

Kávészünet, kiállítások megtekintése

16:00

Dr. FISCHER Szabolcs egyetemi docens – JUHÁSZ Erika PhD hallgató, Széchenyi István
Egyetem: Zúzott kőanyagok aprózódási tulajdonságainak értékelése laboratóriumi
körülmények között végzett vizsgálatok alapján

16:20

Miroslav ĎURKOVSKÝ akkreditált vizsgálólaboratórium vezető, Szlovák Államvasutak Vasúti
Kutatóintézete, Szlovákia: A sínhőmérséklet folyamatos mérése és a sín hőmérsékleti viszonyai:
kutatási eredmények a hézag nélküli vágányok építéséhez, kezeléséhez és karbantartásához

16:40

Hozzászólások

17:30

Indulás a vacsora helyszínére buszokkal

18:30-21:30 Vacsora a Szekér Csárdában (Budapest, Hajógyári sziget)

2019. november 14. – 3. nap (csütörtök) SmartRail szekció
08:00-16:00 Regisztráció
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9:00

Hirut GROSSBERGER PhD – Frank MICHELBERGER, Carl Ritter von Ghega Integrált Mobilitási
Kutatóintézet, Ausztria: Vasúti infrastruktúrák életciklus-költség elemzése (LCC) fejlődő
gazdaságokban

9:20

Dr. PRINCZ-JAKOVICS Tibor PhD egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék – BACHMANN Dóra projektmérnök, Transinvest-Budapest Kft.: Vontatási alállomások beruházásának költség-haszon elemzése

9:40

BORBÉLY László ügyvezető, FORMEN Plus Bt.: Új eszköz a vasúti járművek mérésére és műszaki állapotuk ellenőrzésére

10:00

Winfried BÖSTERLING innovációs és kutatási alelnök, Vossloh Fastening Systems, Németország:
Különféle felhasználású kompozit aljakkal szemben támasztott nemzetközi követelmények

10:20

Jean-Christophe ROUJA, Nemzetközi Igazgatóság igazgatója (Europe, Africa, IFIs), SNCF
Mobilites, Franciaország: A nagysebességű vasút státusza Franciaországban és azon túl

10:40

Hozzászólások

11:00

Kávészünet, kiállítások megtekintése

11:30

Daniel LOPOUR szegmens menedzser, European Global Navigation Satellite Systems
Agency (GSA) – Virginia ANTÓN alkalmazási szakértő, ESSP SAS, Spanyolország: Az EGNOS,
a vasúti helymeghatározás egyik jövőbeli mozgatórugója

11:50

Andrzej KOCHAN PhD – Emilia KOPER MSc, Varsói Műszaki Egyetem Közlekedéstudományi
Kar, Közlekedési Tanúsítási Központ, Lengyelország: ETCS 1. szintű ERSA forgalomszimulátor

12:10

Federica FORNARI GSM-R és biztonsági előadó – Berardino VITTORINI biztonsági és interoperabilitási tanúsító, RINA Vasúti Osztály, Olaszország: Regionális vasutak – Kockázatelemzés és biztonságmenedzsment rendszerek

12:30

Alessandro SIMONETTA projektmenedzser – Shelley ROBERTSON marketingmenedzser,
Comtest Wireless, Olaszország: Legjobb mérnöki megoldások és üzemeltetési előnyök az
ERTMS hibáinak hatékony elhárításával telepítés után

12:50

Hozzászólások

13:10

Ebéd

14:40

Michele MOLINARI elnök-vezérigazgató – Joachim WAGNER ügyvezető igazgató, Molinari
Rail AG, Ausztria: Környezetbarát vasúti járművek – hozzájárulásuk a dekarbonizációhoz

15:00

Richards Kraupsa üzletfejlesztési vezető, DiGas, Lettország: Kettős üzemanyagú mozdonyok
gazdasági és környezeti hatásai a vasúti ágazatban

15:15

Harald JONY ügyvezető igazgató, WienCont Container Terminal GmbH., Ausztria: A digitális
terminál és a környezeti tudatosság

15:30

Wolfgang ZOTTL vezető fejlesztő, ÖBB-Infrastruktur AG, Ausztria: HYTRAIL projekt – hidrogén-technológia a vasúti infrastruktúrában

15:50

Hozzászólások

16:00

Konferenciazárás
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2019. NOVEMBER 13–14. | V4+9 CROSS-BORDER INNORAIL SZEKCIÓ

A V4+9 CROSS-BORDER INNORAIL szekció költségeinek fedezésére pályázati úton támogatást nyertünk a Visegrád Fund nevű szervezettől. Ebből valósulhat meg ez a kétnapos esemény. Köszönjük!
Új kezdeményezésként – az InnoRail 2019 konferencia keretén belül – első alkalommal rendezzük
meg ezt a szekciót.
Szakmai tapasztalatcserére hívtuk a V4 és a régiónkbeli EU-s országok, továbbá a nyugat-balkáni
államok vasútvállalatainak vezető szakembereit, hogy megosszák egymással kihívásaikat, eredményeiket, közösen gondolkozzanak a régióban előttünk álló fejlesztésekről.
Ebbe a szekcióba az alábbi országokból hívtuk meg a vasúti infrastruktúra és járműves szakterület
üzemeltetőit, ipari partnereit, a kutatókat, a tervezőket, a téma elméleti és gyakorlati szakembereit: Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Horvátország, Szerbia, Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Szlovénia, Románia, Litvánia, Lettország,
Észtország, Bulgária és Ausztria.
Mivel előadóink nagy része minisztériumi vagy vasútvállalati delegált, a prezentációk és panelbeszélgetések témája hosszadalmas egyeztetéseket kíván. Ezért a végleges programot csak a konferencia
előtt néhány nappal tudtuk összeállítani, mikor ez a programfüzet már nyomdában volt. Emiatt külön olvashatják a V4+9 CROSS-BORDER INNORAIL szekció programját, illetve nyomon követhetik azt a
digitális totemoszlopokon és az applikáción, melyet mobiltelefonjukra tölthetnek le.
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ORGANISERS
PROGRAMME COMMITTEE
President of the Programme Committee
László MOSÓCZI, State Secretary, Ministry of Innovation and Technology (ITM), Hungary
Members of the Programme Committee
László ADY Executive Director, NextTechnologies Kft., Hungary
Gáspár BALÁZS Sales and Business Development Manager, Thales, Hungary
János BÉLI Diagnostics expert, MÁV KFV Ltd., Hungary
Dr. Szabolcs FISCHER PhD Associate Professor, Szechenyi Istvan University Department of Transport
Infrastructure, Hungary
Francesco FLAMMINI Associate Professor and Head of Cyber-Physical Systems, Linnaeus University, Sweden
Dr. Nándor LIEGNER Associate Professor, BME Department of Highway and Railway Engineering, Hungary
Dr. Zoltán MAGYARICS Railway journalist, Regionalbahn.hu, Austria
Tivadar SZABÓ Director, Certification Directorate, KTI, Hungary
Dániel TOKODY Investment Project Coordinator, Hungarian State Railways Co.(MÁV), Hungary
Péter TÓTH Department head, Signalling, Hungarian State Railways Co. (MÁV), Hungary
Organiser
InnoRail Kiadó és Konferencia Kft. (Publishing and Conference Ltd.)
Ágnes Balla
E-mail: balla.agnes@innorail.hu
Phone: +36 30-413-7585
Conference Office
CongressLine Ltd.
Postal address: H-1065 Budapest, Révay köz 2.
Melinda PAPP-VID, Tamás KRASZNAI
E-mail: office@congressline.hu
Phone: +36 1-429-0146
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Dear Guests,
The European Commission has highlighted the vision of a more
ambitious Europe, through which it wishes to achieve a leading
role throughout the world. Therefore, the Commission has defined
the directions along which it will have to act in the coming five
years. The Green New Deal for Europe will be introduced, whose
objective for 2050 will be climate neutrality through decarbonisation. It seeks to create an economy which serves people making
use of the opportunities offered by digitalisation, innovation and
artificial intelligence.
Hungary – just like other countries of the European Union – has
expressed its intention to be one of the five most liveable and
competitive countries in Europe. Transport can facilitate this objective by creating fast, comfortable, safe and competitive passenger and goods transport.
One of the key factors of this process is the provision of the high-quality international interoperability of the domestic railway network.
High-quality transport connections may increase not only Hungary’s
competitiveness, but also that of the whole Central-European region. As a result of the coordinated developments the railway lines crossing the countries of the region may become the dominant transit routes of
the goods transport between Asia and Europe with Hungary being an active player too.
Public transport should receive a special role in passenger traffic, having a passenger-friendly, innovative,
sustainable, integrated and flexible railway as its backbone, and is expected – more than ever – to develop
a competitive future vision that should be the hallmark of a service provider. The role of the railway is of
pioneering importance in decreasing the environmental burden and congestion caused by road traffic.
Part of this decrease is transferring an ever-increasing ratio of freight transport to railway. An important
element is to be able to reach big cities by means of transport running fast, on a clock-face schedule and
coordinated with bus traffic, in which railway has a key role to play. Modern traction vehicles, trainsets and
passenger cars must be put into operation, thus ensuring travel comfort and the reliability of services.
Twenty-first century passenger information and ticket purchasing solutions must be created, which should
be uniform, complete, transparent and easy-to-use for passengers. Finally, we should not forget about
shaping attitudes on a continuous basis so that our country can achieve the objectives that have been set.
The InnoRail conference gives an opportunity again in 2019 for committed railway professionals to discuss
the present and the future of railway. The above objectives can only be implemented together, for which
an excellent opportunity is this top-quality conference featuring a lot of outstanding presentations and
exchange of international experience.
I hope you spend your time usefully and wish you success in your work!
László Mosóczi
Minister of State for Transport Policy,
Ministry of Innovation and Technology

37

Dear Guests,
I am pleased to welcome you to the InnoRail 2019 conference,
which for the fourth time offers European railway representatives
an excellent opportunity for the professional exchange of ideas, to
get to know each other’s perspective and to formulate common
objectives.
The development of railway, regardless of location, never disappears from national agendas, and – though we often face different
challenges – in many ways social transformations are similar on the
continent. A common denominator is that the railway is of very special importance everywhere; it has been a long time since public
transport received such great attention. The sector has gained additional importance in terms of environmental protection as well, and
– partly in this context – the demand grows year on year. This is also
indicated by the numbers of domestic and international passenger
traffic of MÁV-START. It is therefore very important for us to have a
clear vision of the future, and to work towards its implementation
with a strategy that is as effective as possible. One of its foundations
is to understand the expectations and needs of those involved with the railway – including passengers,
railway employees and people living near the railway. We need a reliable, high-quality and – last, but
not least – uniform and integrated railway system in order that rail-bound traffic should be an attractive
alternative to the other transport solutions.
It is a fact that we are facing significant changes; a whole host of developments are in progress. Even in
the EU budget framework for 2014-2020 we had access to significant resources, and we can expect an
even higher amount for railway development in the next budget cycle. There will be special emphasis on
innovation in the railway strategy in the period until 2030 as well. Of the developments that have already
started I would like to highlight the new bilevel KISS electric multiple unit commuter train fleet, whose first
11 units will be in operation at the beginning of next year. I would also like to mention our complex station
reconstruction programme, the “50 renewed stations”, and this year will witness the completion of the first
20 new generation IC cars as well. In August the assembly of another seventy IC+ cars started, which are
planned for domestic traffic, and the first one was inaugurated this autumn. All of these developments will
bring a positive change into the lives of tens of thousands of passengers.
I trust that the varied topics of the talks given at the conference and the personal encounters will give you
a positive experience, and they will prove to be useful for professional development as well.
I wish you a conference with an excellent atmosphere and enjoy your work!
Dr. Róbert Homolya
CEO, MÁV Zrt.
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Dear Guests,
Our railway lines today are not only important parts of the domestic transport system, but they also constitute the integral part of an
international network. As rail tracks form a network throughout the
continent, transport developments and new solutions also cross
borders. The biannual InnoRail conferences provide an excellent
opportunity for us to meet from time to time in a given hub, and
for Budapest – for the duration of this event – to become the European centre of railway development. As regular participants in
this series of conferences we can see that these professional days
are not only suitable for common thinking, but also for sharing our
achievements and successes, and for building and cultivating personal relationships.
Technological innovations and the continuous improvement of passenger experience are key to the development of railway transport.
Our colleagues in Swietelsky Vasúttechnika Kft. devote every working day to creating the conditions of a modern transport system
that meets the European criteria. To be successful in this venture
– in addition to having the professional skills and technological background – we have to continuously
strive to apply solutions that meet the latest challenges.
The InnoRail conferences are key forums for presenting innovation in the sector. Here we can access
the latest information in railway infrastructure and can learn about the latest market trends as well. The
organisers have done a commendable job in establishing tradition for a major and professionally recognized event of the railway sector in Budapest.
I wish you a useful and successful event!
Róbert Horváth
Managing Director
Swietelsky Vasúttechnika Kft.
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GENERAL INFORMATION
Conference Venue
Aquaworld Resort Budapest**** Superior Hotel
H-1044 Budapest, Íves út 16., Hungary
Languages
The official language of the conference are English, Hungarian and German.
Opening hours of registration desk at Aquaworld Resort Budapest
Monday, 11 November 2019
16:00 – 18:00
Tuesday, 12 November 2019
08:00 – 18:00
Wednesday, 13 November 2019
08:00 – 17:00
Thursday, 14 November 2019
08:00 – 16:00
Hotline to the registration desk and exhibition management: +36 70 608 6806
The registration fee includes
• access to all scientific sessions
• admission to the exhibition
• conference material (including abstracts on USB)
• welcome cocktail party
• coffee breaks
• lunches, conference dinner
Technical information for speakers
Please bring along your finalised presentation on a USB memory stick/card. All PowerPoint presentations
must be submitted to conference staff in the presentation room no later than the last coffee break prior
to your scheduled presentation.
• 8:00-8:30 for morning sessions
• in the lunch break for afternoon sessions
Please note you will not be able to use your own laptop for your presentation. If you have any special
request, please contact the Conference Office beforehand at office@congressline.hu.
Programme changes
Due to unforeseen circumstances, the organisers cannot assume liability for any changes in the programme. Organisers will do their best to keep the participants up to date, possible changes in programme will be immeadiately communicated.
Congress Bags
Please do not put personal belongings (money, ID Cards, mobile phones) in the Congress Bags, since
hundreds of similar bags will be around the congress venue, and they could be easily confused.
Badges
Upon registration conference ID badges will be provided along with other conference items. Please wear
your badge at all times during the conference as it gives you entrance to conference premises and catering. Participants without a badge may be refused entrance. The identification badges are also helpful
when contacting other participants.
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Mobile phones
Please respect the speakers and presenters by ensuring that your mobile phone is switched off during
the sessions.
Internet access
Free WIFI is available during the conference opening hours.
Recommended Taxi Company
To reach the Conference Hotel and to avoid any inconvenience, please use the official INNORAIL 2019 Taxi
company: City Taxi
Phone: +36 1 211 1111
www.citytaxi.hu
Credit card payment is available in every car of City Taxi.
Please note, that all licensed Budapest taxi companies have yellow cars and has same rates for all companies. Aquaworld Resort Budapest**** Superior Hotel – International Budapest Airport route fares should
be around 5000-8000 HUF.
Parking
We offer parking in Aquaworld Resort Budapest**** Superior Hotel’s outside parking area free of
charge. Parking area is not covered, not guarded. If you drive a personal or rented car, do not leave any
valuables in the car.
Currency
The Forint (HUF), the official national currency, is convertible. The exchange rates applied in Budapest
banks, official exchange offices and hotels may vary. All the major credit cards are accepted in Hungary in
places displaying the emblem at the entrance.
Exchange rate: 1 Euro = 331 HUF in October, 2019

SOCIAL PROGRAMMES
Coktail Party
Aquaworld Resort Budapest**** Superior Hotel
17:00-19:00 Tuesday, November 12
Conference Dinner at the Szekércsárda Restaurant (Budapest, Hajógyári sziget)
18:30-21:30 Wednesday, November 13
Bus transportation will be provided from the Conference Venue at 17:30 and back to the downtown and
the conference venue.
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SPONSORS
PLATINA SPONSOR
SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT.
www.vasuttechnika.hu
Present in some 15 countries in Europe, Swietelsky GmbH employs several thousand employees. As a
member of the market leader construction company in Europe, Swietelsky Vasúttechnika Kft. is committed to developing traffic in Hungary and improving the quality of the existing infrastructure. In the
past decade our colleagues have worked on the reconstruction of several hundred rail lines. The company – in addition to carrying out railway construction – plays a significant role in building structures
and structural architecture.
The use of the large machines greatly contributed to the company’s market recognition and successes.
The technology of the PM 1000 URM formation rehabilitation machine can be considered the most
up-to-date substructure reconstruction solution in the world today and it is unique in terms of quality,
efficiency and economic operation.
The Swietelsky Vasúttechnika Kft. Has its headquarters in Celldömölk, but it also has permanent offices in
Budapest and Miskolc, as well as project offices in several locations in Hungary.
Contact
Róbert HORVÁTH Managing Director
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Phone: +36 95 777 100
E-mail: info@vasuttechnika.hu
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GOLD SPONSORS
VASÚTÉPÍTŐK KFT.
www.vasutepitok.hu
Vasútépítők Kft. – as a member of the Wiebe Group – has approximately 3 decades of high-level experience in the construction of engineering facilities. Our company focuses on the construction and reconstruction of railway tracks, including the implementation of other related engineering facilities such as
construction works, earthworks and public utilities. Thanks to our experienced staff and our modern
machinery we are able to carry out international projects. Currently we are mainly involved in domestic
projects, but our goal is to increase our participation in international markets.
Contact
Phone: +36 1 796 3920
E-mail: vasutepitok@vasutepitok-gyor.hu
TMH
www.tmhholding.ru
TMH (Transmashholding), the number one manufacturer in Russia and CIS countries, offers a wide range
of railway vehicles and urban rail solutions. The company is ranked number 6 among global rolling stock
manufacturers. The company offers a comprehensive range of products and services: from development
and design of newly built rolling stock products to modernization, life cycle maintenance contracts and
digital train control systems. TMH is a Russian-based company with headquarters in Moscow and international branch offices in Switzerland, Hungary, the Republic of South Africa, Egypt, Argentina, Belarus
and Kazakhstan. The company has 15 manufacturing and assembly sites in Russia and in other countries,
while its operational footprint embraces over 30 countries.
Contact
10 Efremova, Moscow, Russia, 119048
Phone: +7 (495) 660-89-50
Fax: +7 (495) 744-70-94
E-mail: info@tmholding.ru
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EXCLUSIVE SPONSOR OF USB STICKS
VOSSLOH
www.vossloh.com
Vossloh’s Fastening Systems business unit is a worldwide leading provider of rail fastening systems, which
are used in more than 65 countries.
The screw-fastened and maintenance-free elastic systems are suitable for all applications: ballasted and
slab tracks, mainline and conventional lines, high-speed lines, heavy haul and local transport.
More than 50 million tension clamps leave Vossloh’s production sites in Europe, Asia and North America
every year. Our rail fastening systems offer flexibility in the superstructures of rail infrastructure. Alongside customized solutions for different fields of application, customer requirements and climate zones,
we also organize the development of technical standards.
Every Vossloh rail fastening system is developed and tested with Vossloh’s own cutting-edge research
and development labs.
Contact
Artur WROBLEWSKI Sales Director
Phone: +49 2392 52379
Fax: +49 2392 52716
E-mail: artur.wroblewski@vossloh.com

EXCLUSIVE SPONSOR OF NOTEPADS AND PENS
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES (CAF)
www.caf.net
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) is one of the international benchmarks in the implementation of comprehensive rail transit systems. Proximity and awareness of customers’ needs allow CAF to
design comprehensive and complete high added-value solutions, developed based on the company’s
own state-of-the-art technologies, tailored to meet the specific needs of each Transport Authority,
minimising operating cycle costs. CAF provides comprehensive project and engineering management
throughout all stages of the project including feasibility analysis and investigations, system design, civil
work, signalling, electrification and other electromechanical systems, rolling stock supply and system
operation and maintenance.
Contact
Maria PEREZ
Country Manager, CAF Hungary
Phone: +36 70 534 6659
E-mail: maria.perez@caf.net
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GENERAL SPONSORS
THALES
www.thalesgroup.com
Thales is a global technology leader for the Aerospace, Transport, Defence, Digital Identity and Security
markets. With 80,000 employees in 68 countries, Thales reported sales of €19 billion in 2018. With over
29,000 engineers and researchers, Thales has a unique capability to design and deploy equipment,
systems and services to meet the most complex security requirements. Its unique international footprint
allows it to work closely with its customers all over the world. In 2018, Thales celebrated 27 years in the
Hungarian market. During this time, Thales has been able to establish itself not only as the market leader
in the field of signalling and train control technology, but has also played a major role in creating the
infrastructural and operational preconditions for rail transport to become more efficient and more attractive for both passengers and freight.
Contact
Tünde SEMBERY HR manager
Phone: +36 1 488 0584
E-mail: tuende.sembery@thalesgroup.com
RAILMASTERS KFT.
www.railmasters.hu
Railmasters Kft. is a newly founded company set up by railway construction experts with many years
of experience and expertise. The aim of the company is to provide technical support for planning and
implementing railway construction projects. A qualified professional staff is needed to reach this goal,
which can only be achieved with complex in-depth knowledge. For this reason we’ve set up our team
with colleagues who have outstanding knowledge and experience in their own technical field and can
also work in close cooperation. This allows us to provide a high level of engineering expertise in railway
projects from design review and technical risk analysis, through scheduling, training and management
tasks to all areas of railway systems – without compromise.
Contact
István DUDÁS Managing Director
Mobile: +36 70 319 0099
E-mail: info@railmasters.hu
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EXHIBITORS
ACCISA
http://accisa.es/en/
ACCISA is a Spanish consulting engineering and construction SME company with over 30 years delivering
engineering and consulting solutions. It was established in the region of Cantabria as a multidisciplinary
firm, providing services mainly to the public sector, and it expanded its works to other regions, where a
large number of projects in the infrastructure field (road, rail and hydraulic infrastructure) have been carried out. Over the past few years, ACCISA has embarked on global expansion strategies.
Necessity is the mother of invention. In ACCISA, we have a vast experience working in railway construction, maintenance and renewal projects. Nearly 10 years ago, we decided to get involved in R&D projects
and we focused our efforts in finding a solution for track misalignment and track buckle events caused by
insufficient track lateral resistance. DINTRA sleeper was born as an innovative railway design increasing
track lateral resistance, reducing significantly costs related to track misalignment events.
Contact
David SAN MILLÁN Communications manager – International Department
Phone: +34 699202298
E-mail: export@accisa.es
ALTPRO
https://altpro.hr/en
Company ALTPRO was established in 1994 and has over 25 years of experience in research, development and production of safety and signalling equipment for rolling stock and infrastructure. Main
ALTPRO products are level crossing protection system, axle counters and Automatic Train Protection
systems (ATP). Based on the company’s „know-how“ all products have been fully developed and
produced in Croatia and have proved their competitiveness in the global market. Through a net of
distributors and representatives, ALTPRO products are present on the markets of more than 47 countries on 6 continents. Since the very beginning ALTPRO has invested in its most valuable resources - its
employees, and today it employs more than 140 experts in the fields of research, development, engineering, production and maintenance.
Contact
Mislav KRALJEVIĆ Director Business Strategy
Phone: +38 51 6011 700
Mobil: +38 591 3211 206
E-mail: m.kraljevic@altpro.hr
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BHB WASCHANLAGEN VERTRIEBS GMBH
https://www.bhbwash.com/en/
Founded in 1983, BHB started in the field of electrical planning and switchgear construction for a
number of worldwide customers. Even then, the then washer manufacturer FAMO was one of the
regular customers of BHB.
In 1990, BHB took over the entire carwash construction together with the workforce of the company
FAMO, so that now the entire mechanical know-how in the still young company was added to the previous control engineering knowledge. From this moment on, BHB expanded its product range to the
planning, production and assembly of washing systems for commercial vehicles and rail vehicles in the
European and non-European area.
Due to the many years of experience and the customer relationship built up over decades, it was decided to re-manufacture and market old-established quality with a new structure.
In the meantime, BHB is working together with a group of high-quality partners who have proven all
their expertise in the field of rail vehicle and commercial vehicle washing technology for several years.
That’s why today BHB does not just limit itself to the sale of car washes - we offer you the complete
package for the whole range of washing technology including water and water treatment systems as
well as the washing chemistry. We work on a project basis from planning, through production and assembly to final inspection and after-sale service, hand in hand with our customers.
Contact
Tobias STRAUB
Phone: +49 (0)7023 / 90054-17
Mobile: +49 (0)177 / 8910298
CGS LABS D.O.O.
www.cgs-labs.com
CGS Labs is a hi-tech IT company with 30 years of experience in development of specialized software
solutions for the design of traffic infrastructure, specifically for Railway and Roadway design, and in
development of infrastructure maintenance IT systems. We closely follow BIM trends and incorporate
local design regulations and standards in our software solutions, which are used on all continents all
over the world.
CGS Labs is active in international organization BuildingSmart, Our applications promote Open BIM approach and standardized IFC data exchange. Lean and agile software development, lets us easily customize and adapt our software according to the needs and expectations of our customers.
Contact
Barbara KOLENC Sales Manager
Phone: +386 1 235 06 03
E-mail: Barbara.kolenc@cgs-labs.com
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CONWEST TRADING AND CONSULTING CO LTD.
http://conwestco.eu/
Conwest Co. Inc. has actively been participating in the International Sales of Railway Track maintenance
machinery for more than 25 years. Founded by dr. J. Szentiványi, mechanical engineer and former employee of the Hungarian State Railways, Conwest has conducted numerous successful international deals,
manufacturing cooperations and organized multicultural, multilingual international projects throughout
the years. We are the Eastern European and Hungarian exclusive representatives of numerous manufacturers from the USA and Europe and in addition, since 2016 we have renewed our image and expanded
our activities to represent Swisscross railway level crossings and Sicut composite sleepers with the success of their installation into several local networks and also managed to get certificates in Hungary.
Contact
Gábor SZENTIVÁNYI Managing Director
Mobile: +36 70 942 1270
E-mail: gabor@conwestco.eu
Tamás SZENTIVÁNYI Managing Director
Mobile: +36 20 974 0130
E-mail: tamas@conwestco.eu
DSR PARTNER KFT.
www.dsr.hu
DSR Partner Ltd. is one of the most significant Hungarian technology SMEs in the field of high-performance audiovisual media recording. Our main field of activity - since foundation in 1995 - is the development and operation of high-quality and high-capacity digital audio and data recording equipments and
systems, as well as audio, data processing and quality control solutions.
Our WIOVoice® service, which is ideal for rail ticket offices and walk-in customer service offices, offers the
ability to record client-to-agent conversations in a credible, highly reliable and immutable way, thus helping to improve customer service and simplify complaint handling.
DSR MobilVoice® is to record mobile communication, which is playing an increasingly important and
prominent role in the rail industry, and provides a complete solution for efficient customer service, easier
dispute resolution, corporate quality assurance, internal audit and business processes.
The stored recordings and associated data are perfectly suitable for subsequent analysis, evaluation and training purposes, making it easier to check work at ticket offices, walk-in customer service
offices, and mobile phones. The central archiving system (SLDC) we have developed allows access to
recordings for several years.
Contact
DSR Partner Kft.
Prielle Kornélia u. 19-35/G., Budapest 1117, Hungary
Phone: +36 1 464 4380
E-mail: sales@dsr.hu
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ELPA LTD.
www.elpa.si
We are an innovative and experienced team, developing systems that solve worldwide railway problems
relating to noise, wear and tear, friction, vibrations, corrugation, maintenance problems, and railway
working conditions. The BREMEX ANNSYS anti-noise system for rail brakes; the CL-E1 systems for noise
reduction in curves and DRYproANNSYS on-board system are economically efficient and environmentally friendly technologies. All our solutions are supported by revolutionary WONROS™ (Wear Out and
Noise Reduction On Source) technology. Extreme noise reduction, highly effective protection against
wear, reduction of vibrations, operation at all extreme weather conditions with the same environmentally
friendly friction agent, reduction of environmental pollution, rails and wheels LCC (life cycle cost) and
maintenance costs are only some of main advantages – most important are satisfied customers.
Contact
Sašo VELIGOŠEK Communications Manager
Phone: + 38 6 41 727 217
E-mail: saso.veligosek@elpa.si
GMUNDNER FERTIGTEILE
www.gmundner-ft.at
www.bodan.at
The company located in Ohsldorf (in the Gmunden region of Austria) close to Lake Traunsee, is a successful medium-sized company which produces prefabricated reinforced concrete parts for use in the traffic
sector and in power supply.
Gmundner Fertigteile was founded in 1972 by Asamer & Hufnagl (concrete) and Stern & Hafferl (traffic),
and now exports more than 72% of the products manufactured in Ohlsdorf to Australia, Czech Republic,
Germany, Japan, Malaysia, Switzerland, Taiwan, Thailand and Tunisia and has long-standing partnerships
with several state railway companies.
Gmundner Fertigteile has been the sole patent holder for BODAN level crossing systems both in Austria
and abroad since 1984, and has been producing the panels of this system from polymer concrete since
1985. Other products also bear the name Gmundner Fertigteile, which is a byword for quality. These
include weather protection houses for railway stations and bus stops, platforms, relay stations for safety
systems at the level crossing, cable stations for power supply companies and grid gas reducing stations,
and noise protection elements to name but a few.
With new developments such as track supporting layers (BO-TRACK), large-scale panels, BODAN panels
with reflective surfaces (BODAN-Reflo), guidance panels for the blind (BO-TAKT), heated BODAN panels
and turfed tram lines, Gmundner Fertigteile is increasingly focused on level crossings and customerspecific requirements.
Contact
Georg ENGL Sales Manager
Phone: +43 7612 63065 16
E-mail : georg.engl@gmundner-ft.at
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HENNLICH IPARTECHNIKA KFT.
www.hennlich.hu
Hennlich Ipartechnika Kft. has been operating in Hungary for more than 25 years, supplying parts and
equipment to the industry in the fields of lubrication technology, sealing technology, linear technology,
fluid technology, electrotechnology and measuring technology.
As the Hungarian Lubrication System House of SKF Zrt, Hennlich represents SKF Lincoln lubrication
equipment in Hungary, including rail (wayside and on board) and flange lubrication as well as rail conditioning equipment.
Contact
Lajos SZARVAS Executive Director
Mobile: +36 20 922 7777
E-mail: szarvas@hennlich.hu
IME GROUP: IME ELEKTROTECHNIK GMBH AND IME SYSTEMS SP. Z O.O.
www.ime.eu
www.ime-systems.pl
The ime Group, engineers with almost 40 years of experience in the rail industry.
ime is a leading engineering company and technology partner in Europe in the rail vehicle sector.
Railway companies and operators need a trustworthy and competent partner to ensure the operation of
their vehicles. We help and support professionally in the following areas:
• obsolescence management: analysis, solutions, consulting,
• substitution: control technology, Electrotechnical components, charging technology, LED, controllers,
electromechanical components, ...
• engineering solutions: planning, development and implementation of partial modernization and component substitutions,
• modernization projects of vehicles and their equipment: Conversion to LED technology, retrofitting of
USB components and 230V power supply (for example, charging of smart phones, laptops, etc.), Wi-Fi, ...
• refurbishment and repair: electrotechnical components
• lighting technology - railway: indoor and outdoor LED lighting (railway standards)
• fire detection and extinguishing systems: tailor-made concepts, retrofittable, individual connection to the
bus system,
• framework contracts: to ensure availability, reduce procurement costs, comprehensive portfolio
• mobile tracking and monitoring: vehicle monitoring and individual measurement and monitoring technology, e.g. energy storage monitoring, error analysis, component monitoring
• video solutions: passenger counting, vehicle monitoring (inside and outside) to increase safety.
Contact
Central and Western Europe: Alexander Eckardt
ime Elektrotechnik GmbH
Phone: +49 30 30 20 86 / 28
E-mail: a.eckardt@ime.eu
Eastern Europe: Bartosz Konowecki
ime Systems Sp. z o.o.
Phone: +48 886 239 427
E-mail: b.konowecki@ime-systems.pl
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INFOCONTROL HUNGÁRIA LTD.
www.infocontrol.hu
Infocontrol Hungária ltd. was founded with the aim of combining world-leading technologies with the
knowledge and ingenuity of Hungarian engineers.Our main activity is Industrial Safety Automation.
We are also active in the field of design and implementation of complete automated systems as well as
the transformation and renovation of outdated machines and equipment.Infocontrol Hungária Ltd. is
the authorized partner of PILZ safety products in Hungary. Infocontrol has been a PIlz partner since the
establishment of the company, and has been performing this assignment to the satisfaction of both of
our clients and our parent company PIlz GmbH & Co. We provide our high-quality, high-tech products
with our engineering knowledge, experience and expertise, thus offering our customers a truly professional solution to their problems.Our international clients include companies in the fields of vehicle,
vehicle parts, machinery, home appliances, electronics products manufacturing, oil and gas industry,
and pharmaceuticals.
Contact
Zsolt ZÓLOMY
Phone: + 36 23 444 200
E-mail: zolomy@icz.hu
MINEL GENERAL ELECTRIC
www.minelge.rs
MINEL GENERAL ELECTRIC is specialized in design, manufacturing, maintenance and repair of electric
equipment for rolling stock, such as: electric locomotives, electromotive units, diesel-electric locomotives,
industrial and mining locomotives, passengers coaches, tramcars and trolley buses.
Our production program includes: pantographs, roof isolators, lightning arresters, main aircuit breakers,
earthing of HV line, HV graduators (tap changers), traction circuit electric equipment (all kinds of power
contactors, smoothing reactors, electric breaking resistors, direct and indirect switchgears).
Contact
Zoran VOLF el. ing. CEO
Phone: +381 63 325 129
E-mail: zoran@minelge.rs
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MOLINARI RAIL GROUP
www.molinari-rail.com
For 25 years Molinari Rail Group has been providing customized solutions for railway vehicles as well as
comprehensive design of transportation systems - from the idea to its implementation. We use our broad
technology know-how to design and deliver cost-efficient solutions, which we integrate in modern and
attractive public transportation systems. We facilitate the efficient operation of public transportation
systems. Thanks to Molinari’s competence center for manufacturing, we are able to deliver car bodies,
subsystems and components according to customer specifications for the global market. More than 100
employees in four locations support customers in projects all over the world, including major vehicle
manufacturers and railway companies.
Contact
Michele MOLINARI CEO
Phone: +41 52 320 60 60
E-mail: info@molinari-rail.com
MV AUTOMATION SYSTEMS GMBH
https://www.mv-automation.eu/de/
Our valves are implemented in all fields of the rail industry. They are especially used in refrigeration and
air-conditioning equipment, heating systems, water installations, braking and door locking systems,
wheel flange lubrications, and in the air regulation of macrophones and compressors.
Large temperature and voltage fluctuations and strong vibrations set high requirements to the applied
technology.
These are fulfilled by default by our valves for railway application:
- Compliant to recent railway norms (“Shock and Vibration”, “Fire Protection”, “EMC”, etc. )
- Application in diverse media
- Operation at ambient temperatures of -50°C to +70°C
- Coils with maximum moisture resistance and temperature stabilization
- Voltage tolerances of +/- 30 %
Our solenoid valves run successfully and reliably under the most diverse climatic conditions in the railway
technology industry in the United Kingdom, France, Northern Europe, Russia, China and Canada.
Services:
- Solenoid valves for all pressure ranges and media
- Customised valves
- Manifolds and batteries
- Prefabricated subassemblies
Contact
Mobile: +49 1721336499
Phone: +49 3774 66293-0
E-mail: jens_mue@email.de
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OLTIS GROUP
www.oltisgroup.com
The company with unmatched expertise has been a renowned railway information technologies supplier
since 1993 and, as such, holds a unique position on the European market. Its principal specialization is the
supply of comprehensive products and services in the field of IT for transport and logistics with focus on
extensive tailor-made solutions that meet the precise specifications of the users.
The company’s vision encompasses sustained development, customer-oriented approach, collaborative projects and international cooperation. OLTIS Group continuously follows the development and
trends in railway transport and supports the interoperability. The OLTIS Group headquarters is situated
in the Czech Republic; its subsidiaries are located in Slovakia (OLTIS Slovakia), Poland (OLTIS Polska) and
Hungary (OLTIS Hungaria).
OLTIS Group has extensive experience in solving international research and development projects
(EUREKA, 7th framework program Horizon 2020, Shift2Rail) within which OLTIS Group cooperates with
several major international organizations as well as with local and foreign universities.
In 2016 and 2017 OLTIS Group succeeded under the Connecting Europe Facility (CEF) funding programme among projects that will make a significant contribution to the digitization and decarbonisation of transport. Both ongoing projects focus on the development and implementation of standards
for data exchange in accordance with the regulation on the technical specification for interoperability
on the telematics applications for freight (TAF-TSI) into information systems used by rail carriers to plan
and support their operations.
Contact
Zoltán Nagy, Business Consultant, OLTIS Hungaria
Phone: + 36 70 626 7755
E-mail: zoltan.nagy@oltis.hu
ÖBB-INFRASTRUKTUR AG
www.oebb.at/infrastruktur
ÖBB-Infrastruktur ensures punctuality, security, cleanliness and open access to the rail system. We thereby
provide the right conditions for efficient and reliable passenger and freight service by rail. We operate a
complex infrastructure for a reliable and fail-safe traction current supply. We produce a third of Austria’s
traction supply demand in our 8 hydropower plants. Our Europe-wide approved energy metering system
for cross-border traffic, the railpower box, records the exact energy demand per rail vehicle, as well as
the matching local data per country through GPS. The railpower box is therefore the optimum basis for
energy and cost-saving measures. ÖBB-Infrastruktur AG has been providing energy data measured by
the railpower box to MAV Infrastructure for the past 2 years based on the requirements of the UIC Leaflet
90930. These data serve as a basis for the monthly energy billing.
Contact
Eva Kozak, International sales
Phone: +43 664 215 6889
E-mail: Eva.kozak@oebb.at
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RAIL CLUSTER SEE (RCSEE)
www.rcsee.org
Rail Cluster for South East Europe (RCSEE) is a regional platform for networking and cooperation between
private corporate sector, national railways, science and technical institutes and education institutions in
the countries of South East Europe (Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, North
Macedonia, Bulgaria...).
RCSEE seeks to significantly contribute to the implementation of innovation and modernization policy in
railway sector on national and regional level in South East Europe, with special attention to intensifying
the national and international collaboration and finding an appropriate partners from other European
and outside Europe countries for cooperation and joint venture projects with railway and supplying companies from South East Europe region.
Contact
Dragoljub Rajic
RCSEE Director
Phone: +381 11 3472 133, +381 64 19999 81
E-mail: welcome@rcsee.org
RINA
www.rina.org
RINA provides a full range of integrated services to support railway and infrastructure managers, rolling
stock and equipment suppliers, maintenance entities. In the railway and mass transit field, we rely on a
broad expertise for the main transport network subsystems and components (rolling stock and vehicles, signalling and traffic control, telecommunications, power supply, infrastructure) as well as for issues related to
operations, safety and maintenance. These solutions are aimed at guaranteeing safe carriage of people and
goods, optimizing production processes, meeting legal or contractual requirements, reducing overall cost,
risk factors and environmental impact. Our consolidated range of railway certification services on the Italian
market is now also extended, with consolidated project references, to the following countries:
- North/West Europe: Denmark, Germany, France, Austria, Switzerland, Spain, Portugal, Ireland
- Eastern Europe/Middle East: Bulgaria, Romania, Hungary, Slovenia, Croatia, Poland, Turkey, Greece,
Russia, Oman, Egypt, Azerbaijan, Latvia, Mongolia, Turkmenistan, Uzbekistan
- Asia: China, India, Korea
- Americas: USA, Brasil
Contact
Giuliana SIGNORINO Communications Manager
Phone: + 39 010 5385896
E-mail: giuliana.signorino@rina.org
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SAZ S.R.O.
www.saz.cz
SaZ s.r.o. is Czech manufacturer of Special Railway Machinery, Road-Rail Vehicles, Flash Butt Welding Technology, Railway Track Layers and other machinery for track maintenance, Rail trailers and carriers, Access
ramps etc. Our products can help you in rail welding, catenary maintenance and renewals, railway track
renewals and construction, cleaning of railway track as well as vegetation control and other activities. Our
company tradition dates back to 1954. We are always ready to offer tailor-made solution meeting your
special needs and to put your “Trucks on Tracks” …
Contact
Roman TRUSKA Director
Phone: + 420 518 328 621
E-mail: truska@saz.cz
SENCEIVE LTD
www.senceive.com
Senceive provide the world’s most reliable, robust, long lasting and cost-effective wireless asset condition
monitoring system, explicitly designed for Rail/Civil infrastructure. Senceive uniquely offers two wireless
platforms to suit different types of site. Our FlatMesh® platform is designed for dense deployments and
provides a fully scalable solution that allows integration of many types of vibrating wire sensors. Our
GeoWAN® platform, which is a point-to-point topography, can penetrate obstacles and provides longrange capability of up to 15 Km, making it ideal for remote locations and buried assets.
Our wireless solutions solve challenging structural/geotechnical monitoring problems by using unique
technology which combines: low power, ultra-long life, low energy intelligent computing; high precision,
high stability and high-resolution sensors.
Please visit stand No.19 to speak to one of our specialists who will be happy to answer your questions.
Contact
Laszlo SZENTPETERI
Phone1: +36 209 316 890 (local number)
Phone2: +44 207 731 8269 (main office)
E-mail: info@senceive.com
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SONNEK ENGINEERING GMBH
https://sonnek.com/en/
Founded in 1930, the internationally operating company SONNEK Engineering GmbH delivers pumps for
all kinds of applications. A true expert in liquid technology, the company develops and creates - at two
production sites, in Ternitz (Austria) and Sibiu (Romania) - customized plug and pump solutions to meet a
wide range of requirements in the field of the pump and application technologies.
Using the most modern pumping technology, SONNEK plans, develops and installs turnkey solutions
designed for the fully automatic operation of stationary or mobile suction and supply systems for trains.
These provide a smooth operation of the train toilets and the water supply systems, ensuring the highest
passenger comfort around the clock. Important information, such as flow rate, pressure and power consumption, can be measured in real time, monitored and billed on an individual basis.
For more than 25 years, SONNEK has been a reliable partner for ÖBB for the delivery of new systems, and
for service and maintenance of the systems! A team of a very well trained service technician ensures 99%
availability of the plants during 365 days!
By founding our own Sonnek subsidiary in Hungary, this service is guaranteed for the Hungarian
railway as well!
Sonnek Engineering is the representative of VOGELSANG and BHB in Hungary.
Contact
Enikö JAKAB, Bahntechnik
Mobile: + 43 664 8277820
Email: jakab@sonnek.com
UNIFE
http://unife.org/
Based in Brussels since 1992, UNIFE represents the European rail supply industry at both the European
and international levels and is a trusted partner of the European Union institutions in all matters related
to rail and transport. UNIFE represents the interests of more than 100 small, medium-sized and large
companies in the rail sector as well as national industry associations from across Europe. UNIFE’s Members include European companies involved in the engineering, design, manufacture, maintenance and
refurbishment of rail transport systems, subsystems and related equipment. All segments of the rail
industry are represented amongst the membership: system integrators, railway infrastructure and energy
suppliers, rolling stock manufacturers (including subsystem suppliers), signalling suppliers and railway
engineering companies. UNIFE Members have an 84% market share in Europe and supply more than 46%
of the global market for rail equipment and services.
The four priorities to achieve our mission:
- Promoting European policies and programmes favourable to rail
- Working towards an interoperable and efficient European railway system
- Ensuring European Rail Supply Industry leadership through advanced research, innovation and quality
- Providing UNIFE Members with strategic and operational knowledge
Contact
Jekatyerina MASZLOVA Communications Manager
Phone: +32 2 643 70 80
E-mail: Jekatyerina.maszlova@unife.org
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VOGELSANG
https://www.vogelsang.info/
Vogelsang GmbH & Co. KG develops, produces and distributes highly-engineered equipment that is easy
to maintain. The head office is located in Essen/Oldb. in Lower Saxony, Germany.
Founded in 1929 as a manufacturer of agricultural machinery, the company has grown to become a
specialist in individually configurable machines, plants and systems for the agricultural, biogas, industrial,
transportation and waste water sectors.
For the transportation sector, Vogelsang provides solutions for clean supplies of fresh water and for
hygienic disposal of sewage and faecal matter from buses and trains. Thanks to the company’s experience
as a market leader in the rail segment, the bus sector also benefits from Vogelsang experts’ substantial
knowledge. Easy to maintain and reliable rotary lobe pumps used in stationary systems and mobile units
ensure automated and hygienic supplies and disposal in passenger trains and buses. The efficient VEBSys
and UICScan data management systems monitor and control the on-board supply and rail depots.
At present, the mid-sized, innovative family business employs over 1.000 people worldwide. As an international company, Vogelsang is present in more than 25 locations around the world, operating multiple
production sites in Germany and abroad.
Contact
Vogelsang GmbH & Co. KG
Holthoege 10-14 | 49632 Essen/Oldb
Christoph MEYER ZU HOLSTEN Dipl.- Wirt.- Ing. (FH) Projektleiter Verkehrstechnik,
Graduate Engineer, Project Manager Transportation
Phone: +49 5434 83-336, +49 173 618 30 62
WEIDMÜLLER KFT.
www.weidmueller.hu
Be it automobile manufacturing, electricity production or water management - hardly any of today’s
industries can do without electronics and electrical connectivity. In this internationalised, technologically
changing world, the complexity of requirements is rapidly increasing due to the emergence of new markets. New, more varied challenges have to be overcome, and the solutions to them will not be found in
high-tech products alone. Connectivity is the key, whether it involves power, signals and data, demands
and solutions or theory and practice. Industrial Connectivity needs connections. And that’s precisely what
we stand for.
Contact
Kálmán SZABADI Field Sales Transportation
Phone: + 36 20 2149758
E-mail: kalman.szabadi@weidmueller.com
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PROGRAM
November 11, 2019 – day 0 (Monday)
08:00- 16:00 Exhibition construction
16:00-18:00 Registration

November 12, 2019 – 1. day (Tuesday) Plenary Section
08:00-18:00 Registration
9:00

Opening ceremony: Flórián SZALÓKI Deputy State Secretariat for Transport Operational
Programmes, Ministry of Innovation and Technology (ITM), Hungary
Welcome address: Róbert HORVÁTH Managing Director, Swietelsky Vasúttechnika Kft., Hungary

9:20

Flórián SZALÓKI Deputy State Secretariat for Transport Operational Programmes, Ministry
of Innovation and Technology (ITM), Hungary: Development perspectives of the Hungarian
railway infrastructure

9:40

Lothar ZELLER Principal Transport Advisor, European Investment Bank (EIB)

10:00

Imre KERN State Secretary, Ministry of Construction, Transportation and Infrastructure, Republic of Serbia

10:20

János LÁZÁR Government Commissioner, Hungary: The significance of the SzegedHódmezővásárhely tram-train project and the plans of the Southern Railways

10:40

Coffee Break – Exhibition Visit

11:20

Christian CHAVANEL Director of the Rail System Department, UIC: How the digitalisation of
railway system will rely on relevant TSIs and standards

11:40

Libor LOCHMAN Executive Director, CER

12:00

Carlo BORGHINI Executive Director, Shift2Rail: European Rail Innovation – from Research and
Innovation toward deployment

12:20

Philippe CITROËN Director General, UNIFE: Digital future of rail: Contribution of the European
rail supply industry to the evolution of the rail transport system

12:40

József KERÉKGYÁRTÓ Director General, MÁV-Start Zrt.: Development directions in Hungarian
railway transport

13:00

Lunch Break

14:30

István VIRÁG Deputy and Technical Director General, MÁV Zrt.: Simply about simplified modernisation

14:50

Szilárd KÖVESDI CEO, GYSEV Zrt., Hungary: Operation and developments of a HungarianAustrian railway company
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15:10

Róbert HORVÁTH Managing Director, Swietelsky Vasúttechnika Kft.

15:30

Koppány Ajtony BÍRÓ Secretary General, Federation of Logistics Service Companies in Hungary: Combined transport – a solution to optimise the transport subsectors and to improve
the competitiveness of the customers

15:50

Coffee Break – Exhibition Visit

16:20

Christoph HANDEL Managing Director, Arsenal Railway Certification GmbH, Austria: New
Technical Specifications for Interoperability (TSIs) – How are new TSIs developed and
adopted and what do the last TSI amendments contain?

16:40

Dr. Bernhard RÜGER Senior Researcher, Vienna University of Technology & St.Pölten University of Applied Sciences, Austria: Behaviour of rail passengers in railway stations

17:00-19:00 Cocktail-party

November 13, 2019 – 2. day (Wednesday) SmartRail Section
08:00-17:00 Registration

60

9:00

Balázs GYŐRIK Chief Engineer, National Infrastructure Development Corporation (NIF),
Hungary: Why the trains do not run at 160 km/h on the new tracks? – Technical regulatory
environment of new rail systems

9:20

Peter HORVATH BSc, Infrastructure expert – Dr. Andreas KAINZ Head of Infrastructure &
Energy, Arsenal Railway Certification GmbH, Austria: EC-certification process – Rules and
responsibilities in theory and practice

9:40

Dr. Ferenc HORVÁT, Hungarian Road and Rail Society, Hungary: Modernization of Hungarian
technical regulatory system on field of railways

10:00

Daniel SZIGETI Senior consultant, assessor, TuMotus GmbH, Germany: Reaction of the Assessor for the Modified Standardisation

10:20

Discussion

10:40

Coffee Break – Exhibition Visit

11:20

Dipl. Ing Christof NEUMANN CEO – Mag. Johann Georg ENGL Sales Manager, Gmundner Fertigteile, Austria: Improvement of life-cycle costs (LCC) of a level crossing by use of polymer
concrete

11:35

David SAN MILLÁN GARCÍA – Francisco FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ACCISA, Spain: DINTRA –
Railway sleeper reinforcing track lateral resistance

11:50

Lajos SZARVAS Managing Director – Dániel Hudra Project Engineer of Lubrication Technology, Hennlich Ipartechnika Kft., Hungary: Possibilities for innovation in the area of rail and
wheel flange lubrication in Hungary

12:05

Gábor SZENTIVÁNYI Managing Director – Tamás SZENTIVÁNYI Managing Director, Conwest
Kft., Hungary: The advantages and innovations in rubber and concrete use in Level Crossings
and composite sleepers

12:20

Discussion

12:30

Lunch Break

14:00

Jan van der HEIDE Account Manager Railway, Pilz Nederland – Zsolt ZÓLOMY Managing
Director, Infocontrol Hungária Kft., Hungary: From Industry 4.0 to Railway 4.0 – New approaches to digitization in railway

14:20

Nikola TUBIC Senior Manager RAM/LCC, TMH International, Switzerland: Digital Maintenance
Control Center

14:40

Márton FELDMANN Division Director, Prolan Zrt., Hungary: Automatic train operation solutions – Where and to what extent should automation be applied?

15:00

Igor Vladimirovich KANDALOV Technical Director, Infotrans Ltd., Russia: Automated diagnostic facilities of a railway infrastructure

15:20

Discussion

15:30

Coffee Break – Exhibition Visit

16:00

Dr. Szabolcs FISCHER Associate Professor – Erika JUHÁSZ PhD student, Széchenyi István University, Hungary: Analysis of crumbling of crushed stone materials in laboratory test circumstances

16:20

Miroslav ĎURKOVSKÝ Head of Accredited Testing Laboratory, Railway research Institute –
Railways of the Slovak Republic (ŽSR): Continuous measurement of rail temperature 24/7,
temperature mode of rail, findings for purposes of construction, management and maintenance of the Continuous welded Rail

16:40

Discussion

17:30

Bus transfer

18:30

Conference Dinner in a typical hungarian restaurant in Budapest (Szekér Csárda)

November 14, 2019 – 3. day (Thursday) SmartRail Section
08:00-16:00 Registration
9:00

Hirut GROSSBERGER PhD – Frank MICHELBERGER, Carl Ritter von Ghega Institute for Integrated
Mobility Research, Austria: Lifecycle Costing of Railway Infrastructures in a Developing Economy

9:20

Dr. Tibor PRINCZ-JAKOVICS PhD, Assistant professor, Budapest University of Technology
and Economics, Department of Environmental Economics – Dóra BACHMANN Project
engineer, Transinvest-Budapest Ltd., Hungary: Financial and Economic Analysis of Traction
Transformer Stations

61

62

9:40

László BORBÉLY Executive, FORMEN Plus Bt., Hungary: New tool for measuring and testing
the technical condition of rolling stock

10:00

Winfried BÖSTERLING Vice President Innovation and Research, Vossloh Fastening Systems,
Germany: International requirements for composite sleepers for different application

10:20

Jean-Christophe ROUJA Director (Europe, Africa, IFIs), International Directorate, SNCF Mobilites, France: High Speed Rail status in France and beyond

10:40

Discussion

11:00

Coffee Break – Exhibition Visit

11:30

Daniel LOPOUR Segment manager Rail & Logistics, European Global Navigation Satellite
Systems Agency (GSA), Spain – Virginia ANTÓN Adoption Expert, ESSP SAS, Spain: EGNOS, a
key enabler in future railway positioning

11:50

Andrzej KOCHAN PhD – Emilia KOPER MSc, Warsaw University of Technology, Faculty of
Transport, Transport Certification Centre, Poland: ETCS Level1 simulation with ERSA Traffic
Simulator

12:10

Federica FORNARI GSM-R and Safety Responsible – Berardino VITTORINI Safety & Interoperability Assessor, RINA Railway Department, Italy: Regional Railways: Risk Analysis and Safety
Management Systems

12:30

Alessandro SIMONETTA Project Manager – Shelley ROBERTSON Marketing Manager, Comtest
Wireless, Italy: Technical engineering best practices & operational benefits gained through
effective troubleshooting ERTMS post-installation

12:50

Discussion

13:10

Lunch Break

14:40

Michele MOLINARI President and CEO – Joachim WAGNER Managing Director and COO,
Molinari Rail AG, Austria: Environmentally friendly rail vehicles – their contribution to the
decarbonization

15:00

Richards Kraupsa Business Development Manager, DiGas, Latvia: Economic and ecological
effects of dual fuel solution implementation in railway industry

15:15

Harald JONY Managing Director, WienCont Container Terminal GmbH, Austria: The Digital
Terminal in Line with Environmental Awareness

15:30

Wolfgang ZOTTL Key Researcher, ÖBB-Infrastruktur AG, Austria: HYTRAIL project – hydrogen
technology in the railway infrastructure

15:50

Discussion

16:00

Conference Closing

13-14 NOVEMBER 2019 | V4+9 CROSS BORDER INNORAIL SECTION

We have won a grant from the Visegrad Fund to cover the costs of the V4+9 CROSS-BORDER INNORAIL
section. This money makes it possible to realise this two-day event. Thank you!
This two-day section is a new initiative as in 2019 it will be organised for the first time as an additional
section of the InnoRail Conference.
We are inviting leading professionals of railway operators from V4 countries, neighbouring EU member
states, and other West Balkan states for a professional exchange. Within that forum they may share challenges they face, results they achieved, as well as they do some common thinking with regard to future
developments in the region.
Infrastructure and vehicle operators and their industry partners, researchers, designers, theoretical
and practical experts are most welcome to the InnoRail conference, most of all from Hungary, Czechia,
Poland, Slovakia, Croatia, Serbia, Albania, North Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo,
Slovenia, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Bulgaria and Austria.
As the majority of our presenters are delegated by ministries or railway companies, the topic of the
presentations and panel discussions requires long discussions and consultations. Therefore we were able
to put together the final program just a few days before the conference, when this program brochure
was already with the printers. For this reason you can read separately the program of the V4+9 CROSSBORDER INNORAIL section, or you can follow it on the digital totem poles and on the application that you
can download on your mobile.
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