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 SZERVEZETI HÍREK   
 
 

A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2020. augusztus 25. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a 2020. szeptemberi Hírlevélben megjelentetni kívánt anyagokat a 

megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 
Senior Hírek:  

 

Volán Senior ülés 

Időpont: A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az ülések határozatlan ideig ELMARADNAK 

Helyszín: KTE Titkársága (1066 Bp., Teréz krt. 38. I. em./134.) 

 
 

Konferencia hírek 

 
Az Eseménynaptárunkban feltüntetett 

rendezvényeinket terveink szerint élő 

rendezvényként szeretnénk megtartani, 

amennyiben a pandémiás helyzet megengedi. 

A kormányzati döntéseket és a várható 

járvány helyzetet, a résztvevőink, előadóink, 

partnereink és munkatársaink egészségét 

maximálisan figyelembe véve fogjuk eldönteni, 

hogy megtartjuk-e az élő konferenciákat. A 

konferenciák szervezésével párhuzamosan 

készülünk arra, hogy szükség esetén 

egynapos online rendezvényként tartsuk meg 

a programjainkat. A IV. Magyar Közlekedési 

Konferencia esetében már eldőlt, hogy 2020. 

november 11.-én délután online kerül 

megrendezésre. A további információk 

érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek figyelemmel kísérni a programok helyzetét az 

Eseménynaptárunkban. 

 

2020. 

08. 
augusztus       ® hírlevél 

hírlevél    
hírlevél 
hirlevélh

hhhírlevél 

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
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Online rendezvényszervezés,képzés 
 

Egyesületünknek fontos feladata a szakmai párbeszéd fenntartása a pandémiás helyzetben is. Május és 

június folyamán Aszódi Sándor és Fenyves László segítségével kidolgoztuk a KTE számára online szakmai 

megbeszélésekre és előadásokra alkalmas metodikát, és megteremtettük annak technikai feltételeit is. 

Abban az esetben, ha a vírusjárvány nem teszi lehetővé a nagyobb létszámú élő szakmai találkozókat, a 

nagykonferenciák egynapos élő eseményként professzionális online konferencia közvetítő cégek 

bevonásával lesznek megtartva. A kisebb (1-4 órás) szakmai találkozók és előadások megtarthatósága 

érdekében a területi szervezetek és a tagozatok általuk kijelölt tagjainak online konferenciaszervezés tárgyú 

képzés tartunk. A képzésen közreadjuk a rendszerünk hozzáférési paramétereit is.  

 

A képzés időpontja: 

2020. augusztus 26. 13:00 

 

Eszköze: 

Microsoft Teams rendszer 

 

A meghívót legkésőbb 2020. augusztus 

7-ig elküldjük a KTE elnököknek és a 

titkároknak.  

Köszönjük a sok segítséget Aszódi 

Sándornak és Fenyves Lászlónak! 

 

Magda Attila 

KTE ügyvezető 

 

 

 

 
Tagdíjfizetés 

 
Az egyéni tagdíjak befizetését több tényező is nehezíti 2020-ban. Az egyik a vírusjárvány okozta személyes 

kapcsolattartás nehézsége: 2020. március 16-tól 2020. június 22-ig a KTE Iroda zárva volt, és a jelenlegi 

nyitvatartás sem biztos, hogy sokáig fenntartható. A területi szervezetek/tagozatok tisztségviselői is nehezen 

vagy egyáltalán nem tudják tartani a személyes kapcsolatot a tagokkal. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a 

tagnyilvántartó rendszerünk fejlesztése részben a korábbi kivitelezők hibájából, részben pedig a pandémiás 

helyzet okozta költségcsökkentés miatt leállt, a régi tagnyilvántartó rendszert pedig technikai okok miatt már 

nem tudjuk használni. Az adatokat kimentettük, Szijártó Klarissza egyedül kezeli jelenleg azokat, köztük a 

befizetéseket is, de csak Excelben. Az elhúzódó tagnyilvántartó fejlesztés és a jelenleg rendelkezésre álló 

technikai lehetőségek miatt az adatok felvitele és korrekciója nagyon lassan halad. Az egyes területi 

szervezetekre/tagozatokra vonatkozó, már korábban megvolt vagy most felvitt adatokat a KTE Titkárok vagy 

megbízottjaik (kérésre) Excel formátumban kaphatják meg Klarisszától (szijarto@ktenet.hu, cc: 

levelezes@ktenet.hu). Klarissza 2020. augusztus 14-ig vagy pedig 2020. szeptember 3-a után tud segíteni 

ebben. Klarissza szabadsága alatt az Iroda munkatársai megpróbálnak segíteni. A tagdíjak 

összegyűjtéséhez szükséges információt így a lehetőségeinkhez képest tudjuk biztosítani. Az új tagok a 

honlap Belépés a KTE-be menüpontjában letölthető (régi) Word formátumú belépési nyilatkozat segítségével 

tudják kérelmezni az Egyesületbe való felvételüket. 

Bízunk abban, hogy a működéshez szükséges bevételek érdekében tett erőfeszítéseink (konferenciák 

igazítása a mindenkori járvány helyzethez, tárgyalások a jogi tagokkal, új jogi tagok felvétele, megbízásos 

munkák szerzése, stb.) eredménnyel járnak, és lehetőségünk lesz a honlap fejlesztését is befejezni. Addig is 

kérjük, hogy a tagdíjak sikeres beszedése érdekében dolgozzanak a jelenleg rendelkezésünkre álló 

technikai eszközökkel mindaddig, amíg a honlap és a tagnyilvántartó fejlesztését be tudjuk fejezni. 

mailto:szijarto@ktenet.hu
mailto:levelezes@ktenet.hu
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Addig is kérjük szíves együttműködésüket és türelmüket! 

 

Tisztelt KTE Tagok!  

 

A fent olvasható nehézségek ellenére bízunk abban, hogy nem okoz nagy problémát a KTE tagdíjak 

befizetése (ha eddig esetleg még nem tették meg.) A tagdíjak befizetése az eddig megszokott módon a KTE 

Titkároknál, a KTE Irodában vagy online módon történhet. Az Irodában jelenleg a szokásos nyitvatartás 

idején (hétfőtől-csütörtökig: 08:00-16:30-ig, pénteken 08:00-14:00-ig, az esetleges változásokról szükség 

esetén körlevélben értesítjük Önöket) személyesen is be lehet fizetni a tagdíjat. Az online kártyás fizetés 

sajnos a fent leírt okok miatt nem működik, azonban a 10200823-22212474-00000000 sz. K&H Bank 

számlánkra (számlatulajdonos: Közlekedéstudományi Egyesület, közlemény: név, születési idő, anya 

születési neve) átutalással is lehet tagdíjat fizetni. Kérjük, hogy segítsék a KTE Titkárok és a Tikárság 

munkáját a tagdíj mielőbbi befizetésével! 

Magda Attila 

ügyvezető 

 
KTE tagkártyák 

A KTE Titkársága ezúton szeretné kérni az Egyesület tagjait, hogy a kifizetett tagkártyák átvehetőségéről a 

Titkárságon szíveskedjenek érdeklődni. 

 

 

Egyesületi híreink 

A KTE további híreiről az alábbi linkre kattintva olvashat. 
 
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Diplomaterv Pályázat 

2020 

 
A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2020-ban diplomázó egyetemi és 

főiskolai hallgatók számára. Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-

szállítási rendszerek (elsősorban áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, 

szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési környezetvédelem, közlekedési vállalatok elemzése), 

közlekedésépítés, hálózatfejlesztés, illetve közlekedésgépészet (elsősorban üzemeltetés, javítás, 

karbantartás) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább 

jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek. 

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

· A diplomaterv másolatát 

· A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját 

· A külső, vagy belső opponensi véleményt 

· A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati adatlap 
 

A  diplomamunka pályázati adatlap: ITT tölthető le 

A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfelelők vehetnek részt. 

https://ktenet.hu/egyesuleti-hirek
https://www.ktenet.hu/uploads/aktualis_informaciok/Adatlap_KTE_diploma_palyazat_2020_TJ.doc
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A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva 

továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt. 38.). 

A pályázatok beküldési határideje:  2020. augusztus 31. 

A pályadíjak odaítéléséről - szakértői bizottság javaslata alapján - a KTE Országos Elnöksége dönt. A 

döntésről a nyertes pályázók 2021. január elején kapnak értesítést. 

Kitűzött pályadíjak:               

·        I. díj                70.000,- Ft 

·        II. díj               50.000,- Ft 

·        III. díj              30.000,- Ft 

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a 

Közlekedéstudományi Szemle szakmai lapot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja 

át. A nyertesek 2021. év tavaszán szakmai konferencián ismertetik pályaművüket. A díjazott diplomaterveket 

az Egyesület betekintésre megőrzi. 

KTE Szakképzést Koordináló és Diplomaterv Bizottság 

 

Felhívás 

a közlekedés területén dolgozott/ dolgozó kollégák számára 
 
 

A KTE pályázatot hirdet a Közlekedéstörténeti Szakosztály lebonyolításában az egyesület életének 
dokumentálására az alábbi témakörökben: 

 

 Életutak összefoglalása 

 Az átélt, vagy a visszaemlékező által vezényelt kiemelkedő szakmai események leírása 

 Fényképek, filmek, videók a közlekedési eseményekről 

 Grafika, képzőművészeti alkotás 

Beküldési határidő: 
A pályázat bármilyen műfajban írott, tárgyi vagy elektronikus formában benyújtható, minden évben 

szeptember 30-ig. 
 

Terjedelmi korlát: 
maximálisan  200 oldal írott szöveg,  200 db kép, 60 percnyi film terjedelemben. 

 
A beküldött munkák értékelése: 

A benyújtott alkotásokat a KTE Elnöksége által megbízott bizottság értékeli és dönti el: 
 
                               a.)  a  kiadványban történő megjelenést, 
                               b.)  a Közlekedési Múzeum Adattárába való helyezését. 

 
A kiadásra javasolt alkotásokat a KTE egy új sorozatban tenné közzé és kutatásra hozzáférhetővé teszi. 

 
A pályázatot az alábbi email e-mail címre küldje: levelezes@ktenet.hu 
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Pályázati felhívás  

a Czére Béla-díj elnyerésére 2020. 
 
A KTE 2015. május 21-én egyben megtartott Országos Elnökségi Ülésén és Küldöttközgyűlésén 
megalapította a Czére Béla-díjat. 
Czére Béla jelentős vasúti és tudományos munkája és eredményei mellett Egyesületünkben is több fontos 
tisztséget töltött be és látott el kiválóan. Az Egyesület az Ő nagyformátumú személyének emlékére, valamint 
szellemi örökségének továbbvitelére hozta létre a nevével fémjelzett díjat. A Czére Béla-díjat 2020-ban két 
kategóriában hirdetjük meg, amelyet a KTE szokásos év eleji ünnepélyes Országos Kibővített Elnökségi 
Ülésén adunk át. 
 
Kategória I. (tanulmány, kutatási anyag, cikk): 
Pályázati feltételek: 
 

1. Tárgykör: közlekedéstörténet 
2. Minimum 10 – maximum 20 gépelt oldalas önálló, magyar nyelvű és rövid összefoglalót tartalmazó 

anyag 
3. KTE tagság nem feltétel 
4. A díjat nem nyert pályázatokkal egy alkalommal újra lehet indulni 

 
Kategória II. (könyv): 
Pályázati feltételek: 
 

1. Tárgykör: közlekedéstörténet 
2. A tárgykörnek megfelelő tartalmú négy évnél nem régebben megjelent könyv 
3. A pályamű lehet többszerzős vagy szerkesztett kiadvány1 
4. KTE tagság nem feltétel 
5. A díjat nem nyert pályázatokkal egy alkalommal újra lehet indulni 

 
A díjakkal járó jutalmak 
 
A díjakkal nettó 25.000,- Ft pénzjutalom, öt évre szóló Közlekedéstudományi Szemle előfizetés és egy, a 
szerző által személyre szólóan dedikált „Egy élet a vasút szolgálatában” című Czére Béla életrajzi könyv jár. 
/Szerző: Czére Éva, a professzor úr lánya./ 
 
A pályázat benyújtása 
 
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 30. 13:00 
 
A pályázati anyagot (I.) esetén nyomtatott és elektronikus változatban, (II.) esetén elektronikus változat 
hiányában két példányban kérjük benyújtani a KTE címére,1066 Budapest, Teréz krt. 38. II/235. Személyes 
benyújtásra: H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-14:00 között van lehetőség. Az elektronikus változatot kérjük a 
szemle@ktenet.hu címre továbbítani. Tárgy: Pályázat a Czére Béla-díjra. Kérjük, hogy a pályázati anyagon 
jól olvashatóan szerepeljen a pályázó neve és elérhetősége (lakcím, e-mail cím és mobiltelefon szám) és 
annak megjelölése, hogy az (I.) vagy (II.) kategóriában vesz részt. 
 
A pályázatokat a Czére Béla-díj Bizottság bírálja el. Az eredményhirdetés a Bizottság javaslata alapján, a 
2020. évi Országos Elnökségi Ülés határozata szerint, az elnökségi ülés után a kibővített Közgyűlésen 
történik.  
 
Budapest, 2020. július 
 
       Dr. Tóth János 
             főtitkár 
 

 

                                                      
 
1 A pályázatot a főszerkesztő vagy a szerkesztő nyújthatja be. 

mailto:szemle@ktenet.hu
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FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE  

 
XXI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia 

 
 

Időpont: 2020. szeptember 15-17. 
Helyszín: Bükfürdő CARAMELL PREMIUM RESORT **** superior  

9740 Bük, Európa út 18. 
Szervező: Vas Megyei Területi Szervezet 

 
A konferencia első napja a Vas Megyei Mérnöki Kamara megbízásából a KTE Vas Megyei Területi 

Szervezete által szerevezett szakmai továbbképzés lesz a közlekedési szakterületen jogosultsággal 

rendelkezők részére. 

 

A konferencia programja és a jelentkezés módja honlapunkon olvasható.  

 
XV. Vasútvillamosítási konferencia  

 
Időpont: 2020. október 06-08. 
Helyszín: Thermál Hotel Harkány ****  

(7815 Harkány, Járó József utca 1.) 
Szervező: Baranya Megyei Területi Szervezet, Vasúti Erősáramú 

Alapítvány 
 

A rendezvény programjáról, a jelentkezés módjáról, a kiállítási-támogatási lehetőségekről  
az alábbi honlapon tájékozódhat. 

 
A közösségi közlekedés jelene és jövője:  

XX. Városi közlekedés aktuális kérdései konferencia 
City Rail 2020 (Városi Vasúti Konferencia)  

V. E-mobilitás konferencia 
 

Időpont: 2020. október 07-08. 
Helyszín: Visegrád, Silvanus Hotel**** 
 2025 Visegrád, Panoráma út 2. 
Szervező: Közlekedéstudományi Egyesület Városi Közlekedési 

Tagozata, BKV Zrt. 
 

A konferencia teljes programja, jelentkezési lehetőségei  és részvételi díjai rövidesen elérhetőek lesznek a 

honlapunkon. 

 
X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia 

A jövő közlekedése – A közlekedés jövője 
 

Időpont: 2020. október 29-30. 
Helyszín: ETO Park Hotel superior****  

9027 Győr, Nagysándor József u. 31. 
Szervező: KTE Győr-Moson-Soproni Területi Szervezet, 

Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 
 

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/xxi-kozlekedesfejlesztesi-es-beruhazasi-konferencia
http://vasero.hu/rendez.html
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/varosi-vasuti-konferencia
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A rendezvény programjáról, a jelentkezés módjáról, a kiállítási-támogatási lehetőségekről, valamint a 
javasolt szálláshelyekről honlapunkon tájékozódhat. 

 

 

IV. Magyar Közlekedési Konferencia 
 

Időpont: 2020. november 11. 
Helyszín: online 
Szervező: KTE Közlekedésépítési Tagozat, Magyar Közút Zrt., 

MÁV Zrt. 
 

A Szervező Bizottság tájékoztatja a Magyar Közlekedési Konferencia iránt érdeklődőket, hogy a pandémiás 

helyzetre való tekintettel a konferencia online kerül megrendezésre 2020. november 11.-e délután. 

A konferenciáról bővebb információ hamarosan elérhető lesz az oldalunkon. 

 

 

  

 
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét a Közlekedéstudományi Egyesület 

2020. évre vonatkozó további nagyrendezvényeire, 
melyekre nagy szeretettel várjuk jelentkezését. 

 

A KTE 2020. évi Nagyrendezvény tervezet táblázatát >>ITT<< tudja megtekinteni. 

  

 
 
 

 

MÁS SZERVEZETEK ESEMÉNYEI
 

 
ETC CONFERENCE 2020 

 
Időpont: 2020. október 12-14. 
Helyszín: Rostock-Warnemünde, Németország 
Szervező: The Mecklenburg-Western Pomeranian Branch of the 

German Association of Transport Sciences 
 

 
További részletek a KTE honlapján: https://ktenet.hu/aktualis-informaciok/etc-conference-2020 

 
 

 

https://www.ktenet.hu/esemenynaptar/x-kozlekedestudomanyi-konferencia
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://ktenet.hu/aktualis-informaciok/etc-conference-2020
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 BESZÁMOLÓ 
 

A Horányi hajógyár újra indul 

 

 

A Horányi hajógyár 2019-ben indult újra, miután sikerült 

megvásárolni a telephelyet egy külföldi tulajdonú cégtől. A 

telephely fejlesztése és a dolgozói állomány bővítése azóta is 

folyamatban van. Ma az üzem profiljába a különböző méretű és 

rendeltetésű hajók tervezése és építése mellett a stég-és 

pontonrendszerek, valamint kikötők építése és telepítése is 

beletartozik. Varga úr az előadásában részletesen bemutatta az 

idei év során az üzem által a Tisza, illetve a Bodrog mentén 

(Tiszaújváros, Tiszalök, Sárospatak, Sátoraljaújhely) telepített 

úszóműveket és azok gyártási technológiáját. A hidak és a 

pontonok tűzhorganyzottak és vörösfenyő burkolattal vannak 

ellátva. Az úszótestek polietilénből készültek és zártcellás habbal 

vannak töltve. 

Varga úr elmondása szerint a gyár nem kizárólag a fenti két 

folyón, hanem általánosságban is a hajózás, illetve a hajós 

szakma népszerűsítése, valamint ezek révén a belföldi turizmus 

fejlesztése mellett kötelezte el magát. 

 

Hodács Levente, Horányi Hajógyár Kft. műszaki igazgatója: 

 

A gyár folyamatban lévő projektjei közül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megrendelésére 

készülő 18 méter hosszúságú hajó megépítéséről számolt be. A hajó a tervek szerint 2020 

decemberében kerül majd átadásra Mohácson. 

 

 

A rendezvényen 35 fő vett részt. 

 

Tóth Zoltán úr, a Tagozat Elnöke beszámolt a Közlekedéstudományi 

Egyesület vezetőségének idei értekezleteiről és örömét fejezte ki, amiért 

a jelenlegi járványhelyzetben is ekkora érdeklődés mutatkozott a 

rendezvény iránt. Csobay Balázs tagozati titkár felhívta a hallgatóság 

figyelmét a 2020. évi hagyományos gönyűi Duna-napra, amely 2020. 

augusztus 1. napján kerül megrendezésre, valamint a közelmúltban 

elhunyt Dr. Kohanecz Ottónak, a BGSZC Magyar Hajózási Technikum 

gyakorlati oktatásvezetőjének 2020. augusztus 12. napján tartandó hajós 

búcsúztatójára. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 
 
 

 
 

Látványos állványozás készült a Nyugatiban 

 

Budapest, 2020. június 26. – Ütemterv szerint 
halad a Nyugati pályaudvar mintegy 8200 
négyzetméteren megújuló tetőszerkezetének 
rekonstrukciója. A kivitelezés részeként, az 
elmúlt másfél hónapban, éjjel-nappal folyt az 
utascsarnok felállványozása. 
 

 
A szerkezet részeinek behordása éjjelente, 
összeállításuk napközben történt. A munkák 
során, műszakonként 40 szakember végezte az 
állványok építését, hogy elkészülhessen a 70 ezer 
légköbméteres szerkezet. A térállvány kialakítása 
megtörtént, a munkák új szakaszában 
megkezdődnek a csak állványról végezhető 
szakértői felmérések. Már folyamatban van a 
vágánycsarnok bádogszerkezeti elemeinek 
bontása is. A következő hetekben folyamatosan 
halad a munkavégzés a tetőszerkezeten, ehhez 
két toronydarut is telepítenek. A vágánycsarnok 
tetőzetén az első fázisban tervezett bontási 
műveleteket várhatóan ősszel fejezik be. 

 
Korábban a csarnokba futó vágányok 
felsővezeték-hálózatát szerelték és új, ideiglenes 
ütközőbakokat építettek be a 10-13. vágányok 
lezárására a csarnok előtt, hogy a külső sínpárok 
a felújítás alatt is használhatóak legyenek a 
vonatforgalom számára. 

 
A Nyugati pályaudvar utascsarnokának több 
ütemű lezárása idején, a december 7-ig tartó 
időszakra vonatkozó menetrendek és a részletes 
utastájékoztatás elérhető 
a  www.mav.hu/nyugati oldalon. 
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság 

  
 

 

 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/mav_nyugati_allvanyozas_belso_vaganyok_20200624x.jpg?itok=x7gh6gJD
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/mav_nyugati_allvanyozas_belso_20200624x.jpg?itok=PSLwzCUF
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/mav_nyugati_allvanyozas_teto_madart_20200624x.jpg?itok=IqXzyvpw
http://www.mav.hu/nyugati


KTE    10  2020. augusztus 

 

 

 
   

 

BKK 
 

Forgalomcsillapítással, új busz- és kerékpársávokkal válik 
biztonságosabbá a Baross utca 

 
  
Új kerékpársávok, illetve buszok és biciklik által közösen használható forgalmi sávok kialakítása 
kezdődik el 2020. június 29-én a VIII. kerületi Baross utcában. Az átalakítás mellett a 
forgalomcsillapításnak is fontos szerep jut, ennek köszönhetően biztonságosabbá válik a közösségi 
és a kerékpáros közlekedés Józsefváros főutcáján. 
  
 
Tovább bővül a kerékpárral biztonságosan járható 
úthálózat Budapesten, ezúttal a VIII. kerületi 
Baross utcában. A Budapest Közút szakemberei 
2020. június 29-én, hétfőn új kerékpár-útvonal 
kialakítását kezdik el szakaszosan, a Baross utca 
teljes, 2,1 kilométeres hosszán.  
  

Busz- és bringasávok a Nagykörúton kívül 
  
A Baross utca Orczy tér és Nagykörút közötti 
szakaszán önálló kerékpársávokat, egyes részein 
pedig busz-kerékpársávokat alakítanak ki. Ennek 
köszönhetően már nem a személyautók által 
használt sávokban kell haladni kerékpárral, ami 
biztonságosabb megoldás az autóval és a 
biciklivel közlekedők számára egyaránt. A busz- 
és kerékpársávok a közösségi közlekedés 
haladását is jelentősen segítik, ami szintén fontos 
szempont. 
  

 
Forgalomlassítás a Nagykörúton belül 

  
Nem alakítanak ki kerékpársávot a Baross 
utcának a Nagykörút és a Szabó Ervin tér közötti 
szakaszán, hiszen fontos cél, hogy az átalakítás a 
lehető legkevesebb nehézséget okozza a 
személyautóval közlekedők számára, és 
megmaradjanak számukra a parkolóhelyek. Ezen 
a szakaszon a biztonságos közlekedés feltételeit 
a megengedett legnagyobb sebesség 
csökkentésével biztosítják. Az autók maximum 30 
km/h sebességgel haladhatnak a jövőben.  
  

Biciklivel Kőbányától a belvárosig 
  
A főváros mellett az VIII. és a X. kerület is 
elkötelezett abban, hogy javuljon a közlekedési 

szempontból fontos Baross utca környezete. A 
Kőbányai úti kerékpárút jelenleg az Orczy térnél 
véget ér, régi igény, hogy a belváros irányába 
folytatódjon ez az útvonal. Nem véletlen, hogy a 
Baross utcát érintő fejlesztés évek óta a tervek 
között szerepel, hiszen ezzel nem csak a VIII. 
kerületből, hanem Kőbányáról is biztonságosan 
lehet eljutni a centrumba. Bár az Orczy tér teljes 
átépítése és a csomópont közlekedési 
körülményeinek javítása csak később várható, 
azonban a Baross utca mostani átalakítása a 
nagykörúti kerékpársávokkal együtt már 
jelentősen javítja a környékbeli úticélok 
megközelítésének feltételeit. 
  
Budapest 2019-ben elfogadott stratégiai 
közlekedési terve (a Budapesti Mobilitási Terv) 
szerint a város úthálózatát fokozatosan 
alkalmassá kell tenni arra, hogy gyorsabbá, 
kiszámíthatóbbá váljon a közösségi közlekedés, 
illetve hogy biztonságos, valós alternatívát 
kínáljon a fővárosiak számára a kerékpáros 
közlekedés. A korábban kitűzött célokkal 
összehangban a Fővárosi Önkormányzat még 
március végén döntött arról, hogy új 
kerékpársávokat alakít ki Budapesten. A 
forgalomszámláló eszközök által elmúlt hetekben 
mért adatok alapján, a Nagykörúton kialakított új 
kerékpársáv forgalma mindössze néhány nap 
alatt elérte a több mint egy évtizede meglévő – a 
biciklivel közlekedők számára már jól ismert és 
gyakran használt – Múzeum körúti biciklisáv 
forgalmát. Naponta 3500-szor bicikliznek ezen a 
szakaszon, ezzel a Nagykörút Budapest egyik 
legforgalmasabb kerékpáros útvonalává vált. Az 
Üllői úton átlagosan 1500, a Bartók Béla úton 
pedig 3000-3500 kerékpárt mértek a 
forgalomszámláló eszközök naponta. 
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Kora tavasszal indulhat a Lánchíd felújítása –  

2023-ban vehetik birtokba a budapestiek 
Júliusban kiírja a közbeszerzést a Budapesti Közlekedési Központ 

  
Budapest. 2020. július 17. Az acsarkodás helyett együttműködést kér Tüttő Kata a Lánchíd 
újjászületése érdekében a politikusoktól. A mai bejelentés szerint elfogadta a közbeszerzés műszaki 
tartalmát a BKK igazgatósága, így már a jövő év elején elkezdheti a felújítást a majdani győztes. A híd 
addig is biztonságos marad – erről a Budapest Közút szakemberei gondoskodnak: szombattól a déli 
járda ideiglenes lezárásával. 
  
Tüttő Kata, főpolgármester-helyettes, Szőke 
Gábor, a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója és 
Fendrik László, a Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt. megbízott vezérigazgatója pénteken 
sajtótájékoztatót tartottak a Széchenyi lánchíd 
felújításáról szóló közbeszerzési eljárás 
elindításával kapcsolatos BKK-igazgatósági 
döntésről. 
  
Tüttő Kata elmondta, hogy ma teljesült a 
közbeszerzés kiírásának egyik legfontosabb 
feltétele, a megváltozott műszaki tartalom 
elfogadása, ezek után a feltételes közbeszerzési 
eljárás elindítása lehetővé válik. A finanszírozást 
a főváros saját forrásból, részben hitelből, illetve a 
kormány 6 milliárdos hozzájárulásából oldja meg, 
amennyiben a kormány valóban betartja régóta 
hangoztatott ígéretét, hogy legalább az ÁFA-
összegének megfelelő pénzzel támogatja a 
felújítást.  
  
A főpolgármester-helyettes szerint itt az ideje, 
hogy a politikai adok-kapok után megkezdődjön 
az együttműködés a felek között, ahogy a Lánchíd 
is összeköt és nem szétválaszt.  
  

Szőke Gábor, a Budapest Közút vezérigazgatója 
elmondta, hogy a Lánchíd utoljára 32 évvel ezelőtt 
esett át átfogó felújításon. Munkatársai naponta 
ellenőrzik, hetente vizsgálják a hidat, és 
folyamatosan gondoskodnak a kisebb 
javításokról. Ennek köszönhetően a hídon való 
közlekedés sem a gyalogos, sem a 
gépjárműforgalom számára nem veszélyes. Egy 
kisebb javítási munka szombaton indul el a 
folyásirány szerinti déli járdán, ezért ideiglenesen 
ezt lezárják a gyalogosforgalom elől, de a 
javítások végével visszaadják. 
  
Fendrik László, a BKK megbízott vezérigazgatója 
végezetül hozzátette, hogy a társaság 
igazgatóságának mai, rendkívüli ülésen 
megszületett a döntés, amely lehetővé teszi a 
közbeszerzés elindítását, az áment a jövő héten 
mondhatják rá a testület tagjai. A BKK 
vezérigazgatója szerint várhatóan 2021. februárig 
lezárul a közbeszerzési folyamat, és jövő 
márciusban elkezdődhetnek a munkálatok. 
Hozzátette azt is, hogy a teljes felújítás időtartama 
kb. 30 hónap, amelyből 18 hónapon keresztül lesz 
lezárva a híd a forgalom elöl, 2023-ra pedig 
újjászülethet a Lánchíd.  

 

 
 

A BKK és a BKV is eltökélt Budapest új villamosainak  
mielőbbi forgalomba állítása mellett 

 
Budapest, 2020. július 18. A BKK által megrendelt CAF villamosok forgalomba állítását hátráltató 
technikai hibák és hiányosságok miatt nem utazhatnak még a budapestiek az új CAF Urbos 
szerelvényekkel. A BKK és a BKV akkor tudja átvenni az új villamosokat, ha azok 100 százalékosan 
megfelelnek a szerződésnek és a hatósági előírásoknak, és a gyártóval zajló folyamatos 
tárgyalásokon ezért mindent meg is tesz. A cél, hogy mielőbb használatba vehessük a korszerű 
járműveket, és a beszerzési forrást jelentő uniós támogatás is felhasználható legyen. 
 
A BKK 2017-ben és 2018-ban – a már 
Budapesten közlekedő negyvenhét villamos 
szerződésében szereplő opciós lehetőség, azaz 
vételi jog alapján – összesen huszonhat CAF 
szerelvényt rendelt meg a spanyol gyártótól, 
amelyek közül kilenc 2019-ben és 2020-ban már 
megérkezett Budapestre. Ezek átadás-átvétele 
azóta sem történt meg, mert bizonyos műszaki 
részletekben nem felelnek meg a szerződésben 
foglalt feltételeknek. Ugyan egyes hibákat a 

gyártó már kijavított, másokhoz azonban további 
egyeztetések, független szakértői vélemények 
szükségesek. A BKK, a BKV, és minden 
Budapesten közlekedő határozott érdeke, hogy a 
sok milliárd forintos értéket képviselő járművek 
hibák, garanciális problémák nélkül legyenek 
átvéve, hiszen évtizedek múlva is szolgálniuk kell 
majd a fővárosban közlekedőket. Az adófizetők 
pénzéből működő BKK és BKV egyedül így tud 
felelősen eljárni az ügyben, és így tudja garantálni 
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a villamosok jövőbeli biztonságos és gazdaságos 
működését. A BKK és a BKV ezt a határozott 
álláspontot képviseli a CAF-fal zajló folyamatos 
tárgyalásokon. Eközben a spanyol gyártó 

folyamatosan szállítja Budapestre a megrendelt 
járműveket, amelyek előírt tesztjei és próbafutásai 
jelenleg is zajlanak. 

 

 

Újra egységes lesz a BKK - egyesül a BKK és a BKÜ 

Budapest, 2020. június 25. Ismét egy társaság végzi majd a budapesti közlekedési 
közszolgáltatásokat, melynek révén hatékonyabbá és gördülékenyebbé válik a fővárosiak 
kiszolgálása. A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-i, szerdai döntése értelmében 2020. június 30-
ával megkezdődik a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. integrációja a Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt.-be. A teljes beolvadás – a tervek szerint – 2020. szeptember 30-án, a 
cégbírósági bejegyzést követően valósul meg. A jelenlegi BKÜ-munkavállalók automatikusan a BKK 
Zrt-hez, mint munkáltató jogutódhoz kerülnek.  

A közlekedési közszolgáltatást végző cégek integrációjának célja, hogy kiszűrje a párhuzamosan végzett 
tevékenységeket, és optimalizálja a szervezeti működést.  

A megújult, egységes szerkezetű BKK Zrt. továbbra is számít a társaságcsoport minden korábbi 
munkavállalójára. 

 

Mobilitási Pontokat hoztak létre Budapesten 

  
Budapest, 2020. június 26. Négy fővárosi helyszínen alakítottak ki kísérleti Mobilitási Pontot, amelyek a 
környezetkímélő, mikromobilitási eszközök használatához, és a hagyományos közlekedési módok 
kiegészítéséhez nyújtanak tesztkörnyezetet. Ezzel újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Fővárosi 
Önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ és a Közlekedéstudományi Intézet részvételével 
zajló nemzetközi Cities-4-People projekt. 
  
A Mobilitási Pontok olyan helyszínek, ahol 
kerékpárkölcsönző, elektromos roller-, és 
robogómegosztó, valamint autómegosztó-
rendszerek szolgáltatásait vehetik igénybe a 
fővárosban közlekedők. Ezek a mikromobilitási 
eszközök környezetkímélő formában nyújtanak 
segítséget jellemzően rövid távú utazásokhoz, a 
saját autó használatát helyettesítve. A hálózat 
létrehozásának a környezetvédelmi szempontok 
mellett az is célja, hogy kiegészítse a 
hagyományos közlekedési eszközöket, azaz 
lehetőséget biztosítson a különböző közlekedési 
módok kombinálására és az ezzel kapcsolatos 
tapasztalatszerzésre. 
  
A Fővárosi Közgyűlés és az Újbudai 
Önkormányzat jóváhagyásával 4 újbudai 
helyszínen alakítottak ki kísérleti Mobilitási Pontot: 

         a Szent Gellért téren, 

         az Egry József utcában, 

         a Magyar tudósok körútján, és 

         az Infopark villamos megállónál. 

  

Ezeken a helyszíneken folyamatos méréseket 
végeznek a projekt szakemberei, amivel 
pótolhatatlan segítséget nyújtanak a budapesti 
közösségi közlekedési szolgáltatási csomag 
fejlesztéséhez. A Mobilitási Pont hálózat 
tesztidőszakának tavaszi indítását a koronavírus-
járvány jelentősen hátráltatta, azonban az őszi 
időszak értékes eredményekkel, tapasztalatokkal 
szolgálhat. 
  
Cities-4-People: partnerségben egy 
fenntarthatóbb és élhetőbb városért 
  
A Mobilitási Pont hálózat átadásán részt vett dr. 
Dorosz Dávid Klímavédelmi és Fejlesztési 
főpolgármester-helyettes, aki nyitóbeszédében 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mobilitási Pontok 
XXI. századi megoldást jelentenek, mivel a 
parkoló autók számának növelése nélkül bővítik 
az emberek közlekedési lehetőségeit. A főváros 
vezetése ezzel is javítani szeretné a budapestiek 
életminőségét. 
  
Az adatalapú döntéshozatal szempontjából 
elengedhetetlen az adatok gyűjtése és a 
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felhasználói vélemények megismerése – mondta 
az eseményen Kerpel-Fronius Gábor. Az 
okosvárosért és részvételiségért felelős 
főpolgármester-helyettes szerint a Cities-4-People 
projekt jó példa arra, amikor egy városvezetés 
úgy próbál ki új intézkedéseket, hogy kérdez arról, 
és visszacsatolja a beérkező véleményeket. A 
városvezető hozzátette azt is, hogy a folyamat 
célja, hogy Budapest fenntarthatóbbá és 
élhetőbbé váljon.  
  
Kerényi László Sándor a BKK Stratégia és 
innováció igazgatója arról tájékoztatta az 
esemény résztvevőit, hogy a projekt részeként a 
Duna-partok mobilitási kihívásaira a Főváros a 
BKK és a KTI közösen gyűjtötték a megoldási 
lehetőségeket a lakossággal. A Cities-4-People 
remek lehetőséget teremtett a megosztott 
mobilitási szolgáltatókkal való partnerség 
megteremtésére, ami egy hosszútávú folyamatos 
együttműködés alapja lehet. A Mobilitási 
Pontokkal az is célja a Fővárosnak és a BKK-nak, 
hogy a megosztott mobilitási eszközök számára 
rendezett tárolási területet alakítsanak ki – tette 
hozzá a BKK igazgatója. 

  
Röviden a projektről 
  
A Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti 
Közlekedési Központ és a Közlekedéstudományi 
Intézet partnerként vesznek részt a 2017-ben 
indult 3 éves, Európai Unió Horizont 2020 
keretprogramja által finanszírozott Cities-4-
People, „Városok az emberekért” című kutatás-
fejlesztési-innovációs projektben. A projekt célja, 
hogy közösségi tervezésen keresztül 
emberközpontú közlekedési fejlesztéseket 
támogasson a városi közlekedésben érintett 
szereplők (pl. lakosság, szállítmányozók) 
igényeinek figyelembevételével. A projekt 5 
európai város (Trikala, Hamburg, Oxford, 
Isztambul – Üsküdar, és Budapest) helyi, kerületi 
(neighbourhood) szintű közlekedéssel 
kapcsolatos kihívását kívánja megoldani 
tesztbeavatkozások tervezésével, 
megvalósításával és értékelésével. A projekt 
budapesti célterülete a Duna-part Margit híd és 
Műegyetem rakpart közötti budai szakasza. 

  

 
 

 

 

Európai top 10-ben a hazai magas légtér forgalma 

 

Budapest, 2020. június 29. – A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések enyhülésével 

élénkülni látszik a forgalom Magyarország légterében is. Bár a repülésszám továbbra is messze 

elmarad a korábbi években tapasztaltaktól, a hazai átrepülő forgalom az európai élvonalba tartozik: a 

kontinens tíz legforgalmasabb magas légterének egyikéért a HungaroControl légi forgalmi irányítói 

felelnek. 

A világtrendekkel összhangban az elmúlt években 

az európai légiforgalmat is a gyorsütemű bővülés 

jellemezte, azonban a koronavírus globális 

terjedése jelentős csökkenést hozott az 

ágazatban. A legdrasztikusabb visszaesést április 

közepén regisztrálta a HungaroControl: ekkor 

ugyanis kétezer gép tűnt el a magyar égboltról, 

tehát az előző év azonos időszakához képest 91 

százalékkal zuhant vissza a forgalom.  

A járványhelyzet miatt bevezetett intézkedések 

enyhülése, köztük az utazási korlátozások 

feloldása következtében ismét van repülőgép-

forgalom. A mélypont óta először, június 26-án 

800 járat biztonságos átrepülését segítették a 

HungaroControl légi forgalmi irányítói. Az említett 

nap a le- és felszálló gépek számát tekintve is 

kiemelkedő, hiszen a társaság tornyos irányítói 

ekkor 111 repülőgép biztonságos közlekedését 

garantálták. Ez a gépszám viszont még mindig 75 
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százalékkal elmarad a tavalyi azonos időszakétól. 

Bár a HungaroControl június 28-án alacsonyabb 

átrepülő forgalmat regisztrált, mint két nappal 

korábban – 703 gép; 2420 járattal kevesebb, mint 

az előző év azonos napján –, ez mégis elegendő 

volt ahhoz, hogy a hazai magas légtér Európa tíz 

legforgalmasabb légtere közé kerüljön. 

Az európai légi forgalom szervezésért felelős 

Eurocontrol előrejelzése alapján a nyári főszezon 

utolsó hónapjában, augusztusban csupán a 

tavalyi forgalom 40-45 százaléka fog közlekedni, 

ennek eloszlása azonban nem lesz egyenletes. 

Ugyanezen előrejelzés szerint Magyarország 

térségének légi forgalma elérheti akár a tavalyi 

érték 50 százalékát is. 

 

 
  

 

 
 

Egységes stratégiai irányítás a vasúti és autóbuszos közlekedésben 

  

Budapest, 2020. július 15. Az állami tulajdonú közlekedési szolgáltató társaságok összehangolt, 

egységes közlekedésszakmai működtetésének és közös stratégiai irányításának hosszú távú 

erősítése érdekében, 2020. július 15-től a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi joggyakorlója a MÁV Zrt. lesz.  

  

Az egységes irányítási struktúra megteremtésével 

megvalósul azon kormányzati szándék, hogy a 

jövőben az ország valamennyi településén 

javuljon a közösségi közlekedési közszolgáltatás, 

a vidéki lakosok mobilitásának biztosítása, a 

városi és agglomerációs forgalom pedig a 

környezetkímélő közösségi közlekedésre 

terelődjön át. 

  

A közös stratégiai irányítás hosszú távon 

megteremti az egységes autóbuszos és vasúti 

menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó 

hálózatok és a menetrendi csatlakozások 

fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és 

tarifa rendszer, utastájékoztatás és arculat 

kialakításához szükséges feltételeket. 

  

Az irányítási struktúra változásával kiemelt 

hangsúlyt kap a közlekedési szakmában dolgozók 

szociális biztonságának és megbecsülésének 

további erősítése, a munkahelyek megőrzése, 

illetve a közlekedésben dolgozók hivatásának és 

életpályamodelljének versenyképessé és vonzóvá 

tétele.  

 

A társaságok önállósága, szakmai irányítása, a 

társaságok által ellátott személyszállítási 

feladatok nem változnak. 

 

 

Távozik a VOLÁNBUSZ elnök-vezérigazgatója 

 

Budapest, 2020. július 15. Távozik a VOLÁNBUSZ Zrt. éléről Dávid Ilona. A leköszönő elnök-

vezérigazgatóra a jövőben új kihívások várnak. 

 

A rábízott feladat sikeres teljesítése után távozik a 

VOLÁNBUSZ Zrt. éléről Dávid Ilona. Mager 

Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 

nélküli miniszter 2018 augusztusában a Volán-
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társaságok reorganizációjára, újjászervezésére 

kérte fel a menedzsert. A távozó elnök-

vezérigazgató irányításával 2019. október 1-jén 

megvalósult a Volán-társaságok integrációja, a 

hét regionális központból létrejött egy egységes, 

országos szolgáltatási lefedettséget biztosító 19 

ezer főt foglalkoztató közszolgáltató vállalat. A 

tavaly megkezdett járműfiatalítási programnak 

köszönhetően folyamatosan javul a helyközi és a 

70 településen végzett helyi közösségi 

közlekedés színvonala, a mobil applikáción 

történő jegy- és bérletértékesítés bevezetésével 

pedig tovább bővült az utasok számára elérhető 

kényelmi szolgáltatások köre.  

 

A vállalatvezető kimagasló szakmai munkáját 

2020 márciusában Lánczy Leó-díjjal ismerte el a 

tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter. 

 

Dávid Ilona közgazdász, 2010-2012 között a 

GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója, 2012-2018 

között a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója volt. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

MEGÉPÜLT A RAJKA ÉS NÉMETJÁRFALU KÖZÖTTI ÖSSZEKÖTŐ ÚT 

 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósult projekt 

keretében Rajka és az osztrák oldalon fekvő 

Németjárfalu (Deutsch Jahrndorf) közötti földút 

1,9 km hosszúságban épült át aszfaltburkolatú 

úttá. Az átadó eseményen beszédet mondott 

Nagy István agrárminiszter, a térség 

országgyűlési képviselője, Kiss Vince, Rajka 

polgármestere, Gerhard Bachmann, Deutsch 

Jahrndorf polgármestere, Christian Illedits, 

Burgenland tartomány tanácsosa és Nyul Zoltán, 

a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese. 

Az M15 autópálya rajkai lehajtóján megépült új 

körforgalmú csomóponttól az út első 200 m-es 

szakaszát új nyomvonalon alakították ki, majd a 

régi, 5 m széles, az osztrák határig (Deutsch 

Jahrndorf) vezető földutat építették át további 1,7 

km hosszban, 9 m koronaszélességgel és 6 m 

burkolatszélességgel. 

A 1,9 km-es 2×1 sávos szakaszon a teljes 

pályaszerkezet kiépítésére volt szükség kétoldali 

vízelvezető árkokkal. Az új útszakasz a 

személyforgalmi igényeket elégíti ki. A 3,5 tonna 

össztömeg feletti járművekkel a behajtás nem 

megengedett. 

Az átépített útpálya az osztrák oldalon is egy 

felújított útpályához csatlakozik. A 2020 

márciusára elkészült M15 autópálya 

megvalósítása során a rajkai csomópontban egy 

körforgalmat alakítottak ki, amelyen keresztül az 

összekötőút közvetlen kapcsolatba került a 

gyorsforgalmi úthálózattal. A környező osztrák és 

magyar települések egymás közötti elérhetősége 

így jelentősen javult. 

A projekt az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában 

valósul meg. A kivitelezést a Glázer-Transz Kft. 

végezte nettó 649.685.548 Ft értékben. A projekt 

európai uniós forrásból az Interreg V-A Ausztria-

Magyarország Együttműködési Program 2014-

2020 keretében valósult meg. 
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EGER BEKAPCSOLÓDOTT A GYORSFORGALMI ÚTHÁLÓZATBA 

 

A mai naptól az M3 autópálya füzesabonyi 

csomópontja előtt megépült lehajtótól a 

megyeszékhelyig végig négysávos az M25 autóút. 

A két ütemben, összesen több mint 50 milliárd 

forintból megvalósult 19 kilométer hosszú 

összeköttetés megépülésével akár 15 perccel is 

csökkenhet a menetidő Eger és az M3 között. 

A kivitelezés első ütemében 2017 nyarán 

megkezdődött Eger és Andornaktálya között az 

északi ütem 4 kilométer hosszú szakaszának és 

két kapcsolódó útszakasznak az építése. A 

munkálatoknak már egy évvel később érezhető 

eredménye volt. 2018 júliusában elkészült a 850 

méteren korszerűsített 252. sz. főút, míg 

augusztusban a 3 kilométeres 253. sz. út 

(korábban 2502. j. út) Andornaktályát elkerülő 

szakasza. A kivitelezést a Colas csoport végezte. 

2018. november 7-én adhattuk át a 

közlekedőknek a teljes északi ütemet, az 

andornaktályai Olajosok úti újonnan épült 

aluljárót, valamint az M25-ös autóút és a 253. sz. 

főút átkötésénél épült különszintű csomópontot. A 

kivitelezést a Colas Út Zrt., a HE-DO Kft. és a KM 

Építő Zrt. végezte. 

Eger gyorsforgalmi bekötésének második és 

egyben „záróakkordja” az összesen 14,5 

kilométer hosszú déli ütem megépítése volt, 

amellyel a mai naptól teljessé vált az M25 autóút. 

A kivitelezési munkálatokat 2018 márciusában 

kezdte meg a Colas Hungária Építőipari Zrt. és a 

HE-DO Kft. végezte uniós és hazai forrás 

felhasználásával, nettó 37 milliárd forint értékben. 

A 14,5 km hosszú, új nyomvonalú, 2×2 sávos, 

burkolt leállósáv nélküli déli ütem keretében az 

M3 autópályán az M25 autóút bekötésénél egy 

olyan teljes értékű csomópont készült, amelyre 

minden irányból fel- és le lehet hajtani. 

A 3. sz. főútnál és a maklári bekötésnél 

különszintű felüljárók épültek. Az M25-ös autóút 

tervei eredetileg nem tartalmazták a maklári 

bekötő út kialakítását. A megvalósításáról szóló 

kormánydöntés csak 2017. augusztus 29-én 

született meg. A szintén a mai napon, a déli 

ütemmel együtt átadásra kerülő 1,1 km-es, 2×1 

sávos bekötő út közvetlen összeköttetést biztosít 

Maklár déli iparterülete és az M25-ös autóút 

között, így téve gyorsabbá az M3-as autópálya 

elérését. Az új nyomvonalú bekötő út mellett egy 

körforgalmat is építettünk, és a csomóponttól 

délre a 251-es számú főút azon hiányzó 

szakaszát is felújítottuk, amely közvetlenül 

csatlakozik a már említett, 2012-ben elkészült 2,6 

km hosszú útszakaszhoz. 

Az M25-ös déli ütemének keretében megtörtént a 

3. sz. számú főút szükséges korrekciója is. A 

közlekedés zavartalanságának biztosítása 

érdekében Maklár és Nagytálya közigazgatási 

határán lévő földút átvezetésére aluljárót 

építettünk. 
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Füzesabony és Nagytálya közigazgatási területén 

egy-egy vadátjáró létesült, és épült két híd az 

autóút átvezetésére a Budapest-Hatvan-Miskolc 

vasútvonal és a Laskó-patak felett. 

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős 

államtitkára kiemelte: A közúti 

közlekedésfejlesztési terveket a 2016-ban 

elindított, összesen 3200 milliárd forintos 

keretösszegű Útprogram összegzi. Az Útprogram 

elindításának idején 14 megyei jogú város volt 

elérhető négysávos úton, a tavalyi év végére 

Salgótarján, Szombathely és Veszprém 

bekötésével már 17-re nőtt ez a szám. Eger 

gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével 

18-ra ugrik előre a mutató, és az újabb csatlakozó 

is meglesz fél éven belül, amikor Sopronig kiépül 

az M85. Az államtitkár hozzátette: „Az M25 

használata a személyautók számára a 

kapcsolódó rendelet jövő év január elsejével 

hatályba lépő módosításáig díjmentes.” 

A beruházás az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásban valósult 

meg uniós és hazai forrás.

 

 

ÚJABB SZAKASZ KÉSZÜLT EL AZ M4 GYORSFORGALMI ÚTBÓL 

 

17,6 kilométeres szakasszal bővült az M4 

gyorsforgalmi út. A Cegléd és Abony közötti rész 

megépülésével Szolnok még közelebb kerül a 

fővároshoz, és biztonságosabb lesz a közlekedés. 

Az átadó ünnepségen beszédet mondott 

Palkovics László innovációs és technológiai 

miniszter, Földi László, Pest megye 12. sz. 

választó-kerület országgyűlési képviselője, Kállai 

Mária, Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. sz. 

választókerület országgyűlési képviselője, Szalay 

Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város 

polgármestere és Nyul Zoltán, a NIF Zrt. 

beruházási vezérigazgató-helyettese. 

17,6 kilométeres szakasszal bővült az M4 

gyorsforgalmi út. A Cegléd és Abony közötti rész 

megépülésével Szolnok még közelebb kerül a 

fővároshoz, és biztonságosabb lesz a közlekedés. 

Az átadó ünnepségen beszédet 

mondott Palkovics László innovációs és 

technológiai miniszter, Földi László, Pest megye 

12. sz. választókerület országgyűlési képviselője, 

Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. sz. 

választókerület országgyűlési képviselője, Szalay 

Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város 

polgármestere és Nyul Zoltán, a NIF Zrt. 

beruházási vezérigazgató-helyettese. 

A gyorsforgalmi út első részét, az M0 és Cegléd 

közötti 44,5 kilométeres szakaszt idén februárban 

vehették birtokba a közlekedők. A korábbi 4-es 

főút az egyik legforgalmasabb és leginkább 

balesetveszélyes út volt az országban, éppen 

ezért a kivitelezők arra törekedtek, hogy amint 

lehet, szakaszonként ideiglenes forgalom alá 

tudják helyezni az elkészült részeket. 

Így volt ez Cegléd és Abony között is. Az M4 

gyorsforgalmi út 311. sz. főúti csomópont-Abony 

nyugati csomópont közötti 6 kilométeren, melyen 
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a meglévő 2X2 sávos út felújítása történt meg, 

2019 nyarától közlekedhetnek a járművek. 

A hiányzó 11,6 kilométeres szakasz elkészültéhez 

további egy évre volt szükség. Az M4 

gyorsforgalmi út az Abony nyugati csomópont és 

a leendő M4-M8 elválási csomópont között a 

meglévő 2X1 sávos szakasz bővítésével valósult 

meg. Az utat úgy tervezték, hogy a későbbiekben 

autópályává fejleszthető legyen, azonban addig a 

megengedett sebesség 110 km/h óra. 

A fejlesztés során két külön szintű csomópont 

épült, négy új aluljáró épült, három aluljárót és egy 

felüljárót felújítottak. A beruházás részét képezte 

ezen kívül 1,2 km 2×1 sávos főút, 1,1 km 2×1 

sávos mellékút és 3 km 2×1 sávos burkolt 

önkormányzati út felújítása, 6,5 km önkormányzati 

földút építése is. A Tápiószele-Abony összekötő 

út térségében egy kétoldali, egyszerű pihenő is 

létesült. A lakosok komfortérzetének növelése 

érdekében 2,2 km zajárnyékoló fal épült. 

Palkovics László innovációs és technológiai 

miniszter elmondta: „A kormány azon dolgozik, 

hogy a hazai közutak az ország minden részében 

európai színvonalú hozzáférést biztosítsanak a 

közlekedőknek. Várhatóan már 2025-ben 

elmondhatjuk majd, hogy Magyarország 23 

megyei jogú városa kivétel nélkül elérhetővé vált 

négysávos úton. Az M4 gyorsforgalmi út 

megépítése a közúti közlekedésfejlesztésben 

tétlenkedéssel biztosan nem vádolható Orbán-

kormányok egyik legkomolyabb ágazati 

teljesítménye lehet. A gyorsforgalmi útból az M0-

tól a román határig összesen több mint 210 

kilométernyi szakasz a 2020 utáni időszakban 

készül el vagy bővül főútból négysávossá.” 

Földi László, Pest megye 12. sz. választókerület 

országgyűlési képviselője hangsúlyozta. “Igazi 

ünnep a mai. A ma átadott fejlesztésnek 

köszöntően Abony és térsége felkerül a térképre 

és ez várhatóan gazdasági fellendülést jelent 

majd.” 

Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. sz. 

választókerület országgyűlési képviselője 

elmondta: “A 4. sz. főút az egyik 

legbalesetveszélyesebb út volt az országban. Az 

M4 gyorsforgalmi útnak köszönhetően jobb 

minőségben és biztonságosabban lehet majd 

eljutni Szolnokról a fővárosba.” 

Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város 

polgármestere azt mondta: “Szolnok számára 

kiemelten fontos volt az M4 megépítése, mert a 

város tisztában volt azzal, hogy ez a fejlesztés  

növelni fogja a térség vonzerejét. Biztos volt az is, 

hogy ha a 2×2 sávos út nem épül  meg, akkor 

Jász-Nagykun-Szolnok megye hátrányt szenved 

gazdasági versenyben. A fejlesztés hatása már 

most érezhető, két ipari park létesítése iránt van 

érdeklődő.” 

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-

helyettese elmondta: “A NIF Zrt. beruházásait 

hosszú távra készíti. Az utak karbantartásáról 

mérnökségi telepek fognak gondoskodni. A régi 

Monori és Ceglédi Mérnökségi telep felújítására 

vonatkozó kivitelezői szerződést a napokban 

aláírjuk. A munkák ezt követően el is indulhatnak. 

A fejlesztés várhatóan 2020 nyarára fejeződik 

majd be. Monor közelébe pedig egy új kombinált 

mérnökségi telep épül. Itt a tervek már 

elkészültek. A kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás varhatóan még idén elindul 

és a munkák jövő tavasszal elkezdődhetnek.” 

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium megbízásából, a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai 

forrásból valósul meg. A nettó 26,3 milliárd forint 

összegű kivitelezést a Duna Aszfalt Út és 

Mélyépítő Kft. végzi.
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További részletes közlekedési híreket az alábbi linkre kattintva olvashat. 

 

 

 
 
KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  

 

Jubileumi évfordulók augusztus hónapban 

 

175 éve történt: (1845): 

Augusztus 11. A budai oldalon is leteszik a Lánchíd alapkövét. 

Augusztus 15. Királyi rendelettel a helytartótanácsban felállítják az Országos Közlekedési Bizottságot. 

Elnöke: Széchenyi István. 

 

150 éve történt (1870): 

Augusztus 01. A magyar állam által megvásárolt gépgyár „Magyar Királyi Államvasutak Gép-és Kocsigyára” 

(MÁV Gépgyár) néven a MÁV Üzletigazgatóság hatáskörébe kerül. 

Augusztus 08. Módosítják a Tiszavidéki Vasút alapszabályát.  

Augusztus 15. Módosítják a Magyar Keleti Vasút leendő vonalhálózatát: a Kolozsvár-Pata-Bós vonal 

helyett: Kolozsvár-Kolozs-Gyéres –Tordára, egy fővonalból Gyéres felé kiágazó szárnyvonalat kell építeni. 

Ez a szakasz állami kamatbiztosításban nem részesül. 

Augusztus 28. Megnyílik az Első Erdélyi Vasút Piski-Petrozseny közötti vonala. Hossza: 79 km.  

  

125 éve történt (1895) 

Augusztus 15. Megnyílik a Kőrösmező-országhatár közötti vasútvonal. Hossza: 14 km.  

Augusztus 19. A kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Tátralomnici HÉV engedélyokiratát. 

Augusztus 23. Megnyílik a Pozsony-Dunaszerdahely közötti vonal. Hossza: 44 km. 

Augusztus 27. Megnyílik az 1000 mm nyomtávú pozsonyi villamosvasút első szakasza.  

 

100 éve történt (1920): 

Augusztus 18. Kelety Dénes kormánybiztost nevezi ki a kormány a MÁV elnökének. 

Augusztus 19. Kelety Dénes felhívásban fordul a MÁV alkalmazottakhoz. „Ha a vasút ezekben a sorsdöntő 

hetekben nem tudja a feladatát megoldani, végveszedelembe jut országunk és a fővárosa… Ennek a 

https://ktenet.hu/szakmai-hirek
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vállvetett munkának azonban a kölcsönös bizalomra és a lelkek nyugalmára kell támaszkodnia. Azért, 

amidőn valamennyieteket biztosítalak arról, hogy a szabad vélemény nyilvánításának és a politikai jogok 

egyéni gyakorlásának semmi útjában állani nem fog, egyúttal rá kell mutatnom arra is, hogy a pártpolitikai 

agitációk ártalmára vannak ama lelkinyugalomnak és fegyelemnek, melyre felelősségteljes szolgálatában a 

vasutasságnak szüksége van… Ajtóm mindenki előtt nyitva áll. És most kezdjünk a becsületes munkához!”  

Augusztus 21. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Heves megye területén lévő vasútállomásokra 

engedélyezett útvámszedési jog engedélyokiratát. Ennek értelmében a megye 24 vasútállomásán a fel-és 

leadott áruk után vámot kell fizetni.  

Augusztus 29. Kihirdetik az állam és a Magyar Folyam-és Tengerhajózási Rt. közötti szerződést beiktató 

XIX. törvénycikket. Más folyamhajózási vállalatot az állam nem fog előnyösebb feltételek mellett állami 

segélyben vagy támogatásban részesíteni. 

 

75 éve történt (1945): 

Augusztus 01. - A MÁV elnöke a vasutasokat munkaversenyre hívja fel. A verseny lebonyolítására 

Országos Versenybizottság alakul. 

                          -   Buda és Pest között 5-ös jelzéssel autóbusz közlekedik. 

Augusztus 21.  Megindul a MÁVAUT Budapest-Balassagyarmat közötti menetrend szerinti autóbuszjárata.  

Augusztus 30. Megindul a MÁVAUT Budapest-Győr közötti menetend szerinti autóbuszjárata. 

 

50 éve történt (1970): 

Augusztus 06. Első útjára indul a 4200 tonnás Duna nevű tengerjáró hajó. Első útján Rotterdamból 

Velencébe szállít árut. 

Augusztus 14. Átadják a forgalomnak az M7-es autóút Polgárdi-Balatonaliga közötti szakaszát. 

Augusztus 20.  Megindul a János-hegyi libegő. 

Augusztus 23.  Magyarország és Szudán egyezmény ír alá a légijáratok közlekedéséről. 

 

25 éves történt (1995): 

Augusztus 11. Szombathelyen átadják a forgalomnak a város körül épülő tehermentesítő út 3,2 km-es 

szakaszát. Két személyvonatot Budapest Kelenföld és Budaörs között ismeretlen tettesek kővel 

megdobáltak. Egy gyermek meghalt és egy ember súlyosan sérült. 

Augusztus 21. Magyarország és Ausztria megállapodást ír alá a határforgalom lebonyolításának 

könnyítéséről. Hegyeshalomban külön sávot kapnak az állampolgárok. 

Augusztus 24.  Magyar-ukrán-orosz vasúti megállapodást írnak alá. A magyar búza ütemes szállításához 

az orosz és ukrán vasutak normál nyomtávra átszerelt gabonaszállító kocsikat biztosítanak.   
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LAPSZEMLE 

 
Közlekedéstudományi Szemle 

 

Megjelenik kéthavonta, 60 oldalon B/5 formában. 

Példányszáma: 600 db 

Példányonkénti ára: 1380 Ft 
 
A Közlekedéstudományi Szemle a Közlekedéstudományi Egyesület lapja maradt az egyetlen átfogó jellegű, 
lektorált, tudományosan minősített szaklap.  

 
2020. évre vonatkozó előfizetési díjak: 
 
Nyomtatott változat 

 Nyomtatott változat NEM KTE tagoknak 8.280,- Ft (Összesen 6 szám évente.) 

 Nyomtatott változat KTE tagoknak: 4.140,- Ft (Összesen 6 szám évente (tagdíj nélkül). 

 

A kiadvány megrendelhető a www.ktenet.hu oldalán található on-line rendelési felületen, ill. az oldalon 

található megrendelő lap kitöltésével vagy e-mailben a szemle@ktenet.hu címen és faxon a 1/353-2005-ös 

számon. 

Digitális változat 

 Digitális változat NEM KTE tagoknak 6.000 Ft,  

 Digitális változat KTE tagoknak 4.140,- Ft (tagdíj nélkül) 

a http://www.dimag.hu/magazin/Kozlekedestudomanyi_Szemle oldalon rendelhető meg 
 

A Szemle egyes számai megvásárolhatók a KTE Titkárságán. 

 
 

 
VÁROSI KÖZLEKEDÉS CÍMŰ SZAKLAP 

 
 
A Közlekedéstudományi Egyesület lapja. 
 

Megjelenik háromhavonta, A/4-es formában. 

Példányszáma: 500 db 

Példányonkénti ára:  

 KTE tagoknak 600 Ft/ pld. + postai költség 

 nem KTE tagoknak: 1200 Ft/ pld. + postai költség 

 

Megrendelési, hirdetési és támogatási lehetőségek: 

 

A zöld gomra kattintva letölthető a megrendelő lap. A kék gomb segítségével a hirdetési megrendelő, a 

sárga gombbal pedig a lap támogatási szerződése érhető el. A kitöltött dokumentumokat vk@ktenet.hu e-

mail címre kérjük elküldeni. Megrendelési szándékát megteheti a http://ktenet.hu/varosi_kozlekedes.php 

oldal online megrendelő felületén is, illtetve személyesen a KTE titkárságán. (1066 Budapest Teréz krt. 38. 

  
  

 

    

mailto:szemle@ktenet.hu
http://www.dimag.hu/magazin/Kozlekedestudomanyi_Szemle
http://ktenet.hu/varosi_kozlekedes.php
http://ktenet.hu/images/kepek/xchzzowbcwahb0bkdrip.docx
http://ktenet.hu/images/kepek/pqbqzzzunbs9dbd1f3hu.docx
http://ktenet.hu/images/kepek/8a1k12cod7wpm6b519c0.doc
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HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN! 

 
Hirdetési tarifáink: 
 

Első oldalon (A5 méret)     50.000.- Ft + ÁFA 
Hátsó oldalon (A5 méret)    30.000.- Ft + ÁFA 
Belső oldalon (A5 méret, vagy szórólap)  20.000.- Ft + ÁFA 
A jogi tagvállalataink kedvezményt kapnak. 
 
Cím:  Közlekedéstudományi Egyesület Titkárság (Budapest VI. Teréz krt. 38. II. em. 235.) 

Tel/Fax: 353-2005, 353-0562 
 

 
       

Közlekedéstudományi Egyesület   
1066 Budapest, Teréz krt. 38.                                        Telefon/fax: 353-2005, 353-0562 
Felelős szerkesztő: Imre Lászlóné         Internet: www.ktenet.hu 
Hírlevél és Honlap Bizottság         E-mail: levelezes@ktenet.hu     

elnöke 

http://www.ktenet.hu/

