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 SZERVEZETI HÍREK   
 
 

A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2020. október 26. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a 2020. novemberi 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.) 

 

Országos Intézőbizottsági Ülés (OIB) 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Intézőbizottsági Ülésünket 2020. november 17-én 11 órakor 

tartjuk meg. Az Ülés online rendezvény lesz, melyet Microsoft Teams rendszerben rendezünk meg. Kérjük 

az OIB tagjait és a meghívott vendégeit, hogy szíveskedjenek az időpontot előjegyezni a naptárjukban! 

Köszönjük! 

 

Iroda nyitvatartás-változás 

  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. szeptember 23-án kiküldött tájékoztató félreérthető volt.  

Munkatársaink a hét minden napján állnak az Önök rendelkezésére. A megváltozott irodai 

nyitvatartásról szóló közleményünk pontosítva az alábbiakban olvasható: 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KTE veszélyhelyzettel foglalkozó Bizottságának döntése alapján, a 

vírusjárvány okozta egészségügyi kockázat csökkentése érdekében 

 

a Közlekedéstudományi Egyesület Központi Irodája 2020. szeptember 25-től 

határozatlan ideig, pénteki napokon ZÁRVA lesz. A munkatársak e-mailen és mobil telefonon 

pénteken is elérhetők. 

 

 

2020. 

10. 
október        ® hírlevél 

hírlevél    
hírlevél 
hirlevélh

hhhírlevél 
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Hétfőtől-csütörtökig 08:00 és 16:30 között a Titkárság továbbra is ügyeleti rendben működik, egy 

személy látja el az ügyfélfogadási feladatokat. A Titkárság többi munkatársa a hét minden napján 

home office-ban dolgozik. Kérjük, amennyiben megteheti 09:00 és 15:00 óra között érkezzen 

Titkárságunkra. 

A tagdíjfizetési és újság előfizetési ügymenet teljeskörűen biztosított, de kérjük, hogy fizetés esetén a 

pontos összeget legyenek kedvesek előkészíteni. (Továbbra is javasoljuk az átutalásos fizetést.: K&H Bank 

10200823 - 22212474 - 0000 0000, közlemény: név, születési dátum, anyja neve.) 

Egyéb, illetve egyedi ügyek intézésében kérjük, hogy előzetesen a +361/353-2005-ös telefonszámon 

egyeztessenek, annak érdekében, hogy a bent tartózkodó kolléga biztosan tudjon intézkedni, segíteni.   

 

Kérjük, az ügyintézés során: 

 végig viseljen maszkot, 

 lehetőség szerint tartsa meg a 1,5 méter távolságot,  

 illetve legyen szíves betartani az irodában tartózkodásra vonatkozó (ott kifüggesztett) szabályokat.  

Köszönjük szépen! 

  

Üdvözlettel: 

A KTE Vezetősége 
 

 
 

2020 Őszi konferencia változások 
 

Tisztelt Tagtársak és Konferencia látogatók! 

Az idei év minden szempontból rendhagyó, egyesületünk életében. A márciusi veszélyhelyzet és az akkor 

életbe lépett kormányzati intézkedések azonnali lépésekre kényszerítették egyesületünk vezetését. Így a 

februári miskolci „A magyar közlekedés helyzete az EU-ban” és a márciusi debreceni „Regionális 

Közlekedés” címmel megrendezett konferenciánkat követően, március 15-től a tervezett tavaszi 

nagyrendezvényeinket halasztanunk kellett. 

Május 11-én a Közlekedési Kultúra napja online megnyitója és nemzetközi konferenciája volt a KTE induló 

rendezvénye az online világban. Ezt a Közlekedéstechnikai Napok négy online rendezvénye követte a nyár 

folyamán. A nyár elegendő időt adott, hogy értékeljük mit 

jelent a megszokott rendezvények elmaradása. Minden, 

tőletek érkező információ, veletek való beszélgetés azt erősíti 

meg, hogy a legnagyobb űrt konferenciáink, együttléteink, 

találkozásaink, beszélgetéseink hiánya jelenti, másodsorban 

nagyon hiányoznak a szakmai információk is. A nyári időszak 

engedményei némi bizakodásra adtak okot, azonban az 

augusztusi realitás mást mutat. 

A humánjárvány második hullámának fenyegetettsége nem teszi lehetővé, hogy továbbra is személyes 

konferenciákban gondolkodjunk, így augusztus közepén arról kellett döntenünk, hogy az őszi nagy 

konferenciák online keretek közé kényszerülnek. A végleges döntéssel megvártuk az őszi iskolakezdés 

történéseit, hiszen ez minden rendezvény számára útmutató értékű. 

Az online lebonyolítás egynapos, rövidített lebonyolítást jelent, ahol az előadók stúdiókörülmények között, 

néhány főre csökkentve, kellő távolságtartással találkoznak másokkal, az előadás és az azt követő kérdések 

idejére. A hallgatók online követik a konferenciát, kérdéseket az előadásokat követően, a kerekasztal 

beszélgetésen pedig folyamatosan tehetnek fel, a moderátor dönt ezek besorolásáról. 
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 Az őszi programot röviden összefoglalva: 

1. A XX. Városi közlekedés aktuális kérdései konferenciát 2020. október 7-én, a City Rail, városi 

vasutak konferenciát 2020. október 15-én rendezzük egy-egy napos online rendezvényként. 

Mindkettő egyben mérnökkamarai továbbképzés is. 

2. A X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia 2020. október 29-30-án online kerül 

megrendezésre. 

3. A IV. Magyar Közlekedési Konferencia 2020. november 11-én egynaposra szűkített programmal 

online rendezvény. 

4.  A MÁV Zrt.-vel közösen tervezett konferenciáink elmaradnak és nem rendezzük meg az E- 

mobilitás és a salgótarjáni Határok nélküli partnerség konferenciánkat sem. 

Az online rendezvényeink informatikai hátterét professzionális cégek biztosítják. Nagyrendezvényeink 

tekintetében jelenleg ennyiben foglalható össze az őszi program. Ezúton is kérem a szervezeteinket, 

szakosztályainkat délutáni kisrendezvények, stúdióbeszélgetések kezdeményezésére,- ahol a munkahelyi 

adottságok a biztonságot szavatolják- személyes részvétellel is. Bízva az őszi megújulásban. 

 

További információk érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek figyelemmel kísérni a programok helyzetét az 

alábbi Eseménynaptárunkban. 

Üdvözlettel: 

Bősze Sándor 

A Rendezvénykoordinációs Bizottság elnöke 

KTE főtitkár helyettes  

 
 

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 

nyitva tartás 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. 

Addig is kérjük szíves együttműködésüket és türelmüket! 

 
 

mailto:szijarto@ktenet.hu
mailto:levelezes@ktenet.hu
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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 nyitva tartás 

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. 
 
 

 

 

FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE/ MAGYAR MÉRNÖKI KAMARAI KÉPZÉSEKRE 

 
A közösségi közlekedés jelene és jövője:  

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

 
 

Időpont: 2020. október 07. XX. Városi közlekedés aktuális 
kérdései konferencia 
2020. október 15. City Rail 2020 
 

Helyszín: Online konferencia 
  
Szervező: Közlekedéstudományi Egyesület Városi Közlekedési 

Tagozata, BKV Zrt. 
 

A részvételi díj 17 500 Ft +Áfa, mely mindkét konferencia megtekintésére jogosít, kérjük, ezt jelezze a 

jelentkezési lapon.  

A konferenciák valamelyikén való részvétel éves Mérnöki Kamarai Képzésnek minősül.  

Amennyiben élni kíván az éves képzés beszámításának való lehetőségével, kérjük, azt jelölje a jelentkezési 

lapon.  

 

https://ktenet.hu/egyesuleti-hirek
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 Részvételi díj: 17. 500 Ft + ÁFA  

Mérnök Kamarai Képzés Díja: plusz 10. 000 Ft + ÁFA 

 

A konferenciák programja és jelentkezési lehetőségei  megtekinthetőek a honlapunkon.  

 

Jelentkezési határidő:   

XX.  Városi közlekedési konferencia: 2020. október 05. 

City Rail 2020: 2020. október 13. 

 
 

X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia 

A jövő közlekedése – A közlekedés jövője 
 

Időpont: 2020. október 29-30. 
Helyszín: Online konferencia 
Szervező: KTE Győr-Moson-Soproni Területi Szervezet, 

Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 
 

A X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia a korábban módosított időpontban, 2020. október 29-30 
dátummal megrendezésre kerül, ugyanakkor a bizonytalan járványveszélyes helyzetben online lebonyolítás 

formájában. 
Az előadások internetes felületen, változatlan tartalommal élőben lesznek elérhetőek, a résztvevőknek 

lehetőségük lesz kommenteket hozzáadni illetve kérdezni szóban vagy írásban is, melyekre az előadó vagy 
a szekcióvezető megválaszol.  

 
A korábban leadott jelentkezéseket a módosult szolgáltatások miatt töröltük (tehát a törlést nem kell 

külön kérnie), a befizetett díjak visszautalásra kerülnek, amennyiben továbbra is fenntartja részvételi 
szándékát, kérjük, hogy erősítse meg új jelentkezés leadásával. 

 
A konferencia programja hamarosan elérhető lesz honlapunkon. 

 
Részvételi díj EGY napra: 12.000 Ft/fő+ ÁFA 
Részvételi díj KÉT napra: 18.000 Ft/fő+Áfa 

Jelentkezési határidő: 
2020.  október 26. 

A konferencia jelentkezési lehetőségei és részvételi díja megtekinthető a honlapunkon. 

 

IV. Magyar Közlekedési Konferencia 
 

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

MÁV Zrt. 

Részvételi díj ingyenes, 
 kivéve a Mérnök Kamarai Képzés beszámítását igénylők részére: 10 000 Ft +Áfa 

Jelentkezési határidő: 
2020.  november 09. 12:00 

 

A konferencia programja, jelentkezési módja megtekinthető a honlapunkon. 

 

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/varosi-vasuti-konferencia-copy6
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/x-kozlekedestudomanyi-konferencia
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/iv-magyar-kozlekedesi-konferencia
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TERÜLETI, TAGOZATI ONLINE RENDEZVÉNYEK 

 

Vasúti történések - Trianonra emlékezve 
 

Időpont: 2020. október 14. 13:00 
Helyszín: Online konferencia 
Szervező: Általános Közlekedési Tagozat 

 
A rendezvény programjáról, a jelentkezés módjáról és a konferencia linkje 

honlapunkon megtekinthető. 
 

 

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 

 

 
 

BESZÁMOLÓK 
 
 

Szemelvények az 1938-as Aranyvonat történetéből 

   „Szemelvények az 1938-as Aranyvonat történetéből egy görögkatolikus vasutas írása” címmel 2020. 

szeptember 9-én került sor a Közlekedéstechnikai Napok keretében szervezett konferenciára a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.  

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a római katolikus egyház rendszeresen megrendezett, 

világméretű eseménysorozata, melynek célja az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének 

elmélyítése. Szervezője a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága. A más-más 

helyszínen meghirdetett kongresszusnak előre meghirdetett címe van, melyre előadásokkal készülnek, 

illetve sok közös imát tartanak, és szentségimádáson vesznek részt a hívők. Eleinte évente, kétévente, a 

második világháború óta leginkább négyévente rendezik meg az eseményt. A kongresszus igyekszik 

érthetőbbé tenni a Krisztus által az utolsó vacsorán meghirdetett áldozatbemutatást, és annak fontosságát, 

amiben esetenként segítségükre vannak az elismert oltáriszentség csodák is.  

A konferencia elején Dr. Mészáros Balázs levezető elnök köszöntötte a megjelent előadókat és a 

vendégeket.  

  Az Eucharisztikus Kongresszus történetéből illetve Szemelvények az 1938-as Aranyvonat történetéből egy 

görögkatolikus vasutas írása címmel Dr. Bory Endre jogtanácsos, nyugalmazott államvasúti főtanácsos, 

vasúttörténész tartott előadást.   Az ötlet arra, hogy Budapest is rendezhessen eucharisztikus 

világkongresszust már 1926-ban, Csernoch János és kísérete Chicagóból való hazatérése után felvetődött. 

Mintegy próbaként 1928-ban nemzeti eucharisztikus kongresszust tartottak Magyarországon, kétszázezer 

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/vasuti-tortenesek-trianonra-emlekezve1074
https://ktenet.hu/aktualis-informaciok/etc-conference-2020
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hívő részvételével, ennek sikerén felbuzdulva a püspöki kar a következő évi értekezletén hivatalosan is 

kezdett tárgyalni arról, hogy Magyarországon is tarthassanak eucharisztikus világkongresszust. 

Az 1929. március 13-án tartott püspökkari értekezleten az új esztergomi érsek, Serédi Jusztinián  budapesti 

helyszínnel erre ki is jelölte az időpontot, 1938-as évet, Szent István halálának 900. évfordulóját. 

A hercegprímás alkalmasnak látta a magyar katolicizmust arra, hogy az egész világ előtt szerepeljen egy 

ilyen rendezvény keretei között. 1938. május 25-29. között több mint félmillió magyar és külföldi zarándok 

látogatott Budapestre. A közel két éves előkészítő munka után a magyar főváros ünnepi díszbe öltözve várta 

mintegy 30 ország képviselőit, köztük magas rangú egyházi és állami meghívottakat, hogy Chicago, Sydney, 

Dublin, Buenos Aires és más rangos világvárosok nyomdokaiba lépve méltó helyszíne lehessen ennek a 

katolikus világeseménynek. 

  Az 1938-as Szent István vándorlástól a kéktúráig címen Buskó András mérnök főtanácsos 

környezetvédelmi szakértő adott összefoglalást. 1938-as év Szent István király halálának 900. évfordulója 

volt. A kéktúra mozgalom elindítója az I. Szent István vándorlás volt 1938-ban. Akkor az egyik csapat a 

Kőszegi-hegységből, Írottkőről, a másik a Zempléni-hegységből, Tolvaj-hegyről indult és a túra végén 

Dobogókőn találkoztak. Az országos kéktúra mozgalom a mai napig él, és a túrázóknak igazi teljesítmény 

fokmérő.  

  A Szent Jobb-ereklyeszállító kocsi építése és műszaki kihívásai címen Péter Csaba, a Dunakeszi 

Járműjavító műszaki tervezés- és technológiai vezetője tartott előadást.  Beszámolt arról, hogy újraépítették 

az eredetileg 1938-ban elkészült, majd a II. világháborúban megsemmisült Aranyvonat ereklyeszállító 

kocsiját, amellyel a Szent Jobbot vitték országos körútra. 

   Az 1938-as Szent Jobb ereklyeszállító rekonstrukciója címen Dr. Mészáros Balázs, projektmenedzser, 

Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetője tartott előadást. Részletesen ismertette a kocsi felújítása során 

felmerült kérdéseket, azok megoldásait. 

A Szent Jobb Ereklyetartó lengéscsillapítójának rekonstrukciója során felmerülő dinamikai kérdéseket Szalai 

Enikő és Stefkovics Gergő a BME Gép és Terméktervezés tanszék egykori mesterszakos géptervező 

hallgatói ismertették. Megemlékezve arról is, hogy 1938-ban is a BME tervezte ezt a szerkezetet. 

A Szent Jobb ereklyeszállító kocsi Alapítvány és a Budakeszi Kultúra Alapítvány  kapcsolatáról tartottak 

előadást Herein Gyula és Szabó Mihály az alapítványok vezetői. Az ereklyeszállító díszkocsi 

rekonstrukcióját a Budakeszi Kultúra Alapítvány kezdeményezte 2010-ben a Magyar Koronaőrök 

Egyesületével közösen. A kormány 2015-ben karolta fel az ügyet, megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum 

irányításával a Dunakeszi Járműjavítóban építették újra öt év alatt, az eredetivel megegyezően, de a mai 

vasúti közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelően. A felújított kocsit az államalapítás ünnepén a 

Vasúttörténeti Parkban mutatták be és ott lesz megtekinthető ezután is. 

Az öreg koronaőrök álma - Woth Imre, a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete elnöke elmondta, hogy a 

Szent Koronát és a Szent Jobbot szállító kocsi újjáépítésével a koronaőrök régi álma valósulhatott meg.  

A koronaőrök (latinul conservatores coronae) a Magyar Királyságban a magyar Szent Korona őrzésére 

választott személyek voltak. A két koronaőr rangban közvetlenül a zászlós urak (barones regni) után 

következett. A tényleges őrzésre fegyveres őrséget rendeltek. A koronaőrök feladata a Szent Korona 

"gondviselése" volt, az őrzés folytonosságának szimbolikus és gyakorlati megvalósítása érdekében. II. 

Mátyás 1608. évi XVIII. törvénycikke hozott, amely külön fegyveres őrséget rendelt a korona mellé. A korona 

őrzési helye a pozsonyi vár lett, a két nemesi koronaőrt a király által jelölt 2-2 katolikus és protestáns főúr 

közül az Országgyűlés választotta. 1608-ban meghatározták a feladatukat is: legalább egyiküknek az őrzési 

helyen kellett tartózkodnia, senkit sem volt szabad a király és az Országgyűlés engedélye nélkül a korona 

közelébe engedniük. Felelősek voltak a katonai őrség fegyelméért, a korona nem hagyhatta el az országot. 

Koronázási jelvényeink, különösen a magyar Szent Korona mindig különös védelmet élvezett. 

A Korona biztonságának legfőbb őrei a koronaőrök voltak. E magas méltóságok betöltői, a 16. századtól két 

személy, korántsem azonosak a koronázási jelvények fegyveres őrségével. A Magyar Királyi 

Koronaőrséget 1751. évi létrehozása előtt a Szent Koronát a koronaőrök magánkatonaság őrizte. 1751-től a 

koronaőrség több mint egy évszázadon át a császári reguláris hadseregből szerveződött. Az őrzésről 2012. 

január 1-je óta a Honvéd Koronaőrség gondoskodik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1751
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honv%C3%A9d_Korona%C5%91rs%C3%A9g
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A Szent Korona és a hozzátartozó drágaságok gondviseléséről szóló 1928. évi XXV. törvénycikk a korona 

biztonságáért a koronaőrökön kívül az ország mindenkori miniszterelnökét is felelőssé tette. A második 

világháború végével a koronaőri tisztség is megszűnt. Az államforma megváltozására is tekintettel - a 

koronaőri méltóságot nem újították fel. A Szent Koronát az Amerikai Egyesült Államok 1978-ban 

visszaszolgáltatta Magyarországnak, 1991-től a Magyar Koronaőrök Egyesülete ápolta a koronaőrzés 

történelmi hagyományát. 2012. január 1-e óta a Honvéd Koronaőrség látja el a szent korona őrzésének 

feladatát.  

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2020. szeptember 13–20. között tartották volna 

Budapesten. A rendezvényt a koronavírus járvány miatt 2021 szeptemberére halasztották. Erdő Péter 

bíboros, esztergom-budapesti érsek úgy nyilatkozott, hogy a magyar katolikus egyház számára óriási 

jelentőséggel bír a kongresszus budapesti megrendezése, „bemutatkozás a világ előtt és nemcsak a 

világegyház, hanem a civil világ előtt is”. 

                                                                                                       

                                                                                                                  Összeállította: 

                                                                                                                    Buskó András 

 

 

Dunántúli szakmai kirándulás 

 

   A KTE Baranya Megyei Területi Szervezete hagyományainak megfelelően minden ősszel szakmai 

kirándulást szervez külföldi vagy belföldi célponttal. Idén tavasszal Szlovákiába tervezték a programot, de a 

pandémiás helyzet miatt lemondtak róla. A nyáron azonban felmerült, hogy még kora ősszel legyen egy 

belföldi kirándulás, így szeptember 25-27-e között 30 fő részvételével sor került a szakmai- és kulturális 

programra. 

   Az első napon a csoport néhány tagjának újdonság volt a 67-es úton való közlekedés, majd megtekintették 

Balatonszentgyörgyön a vasútállomás fejlesztési programjában megvalósult új biztosító berendezést. 

Szakmai vezetéssel megnézték az M76-os,(a napokban átadott) Zalaegerszeget elkerülő utat és a 365m 

hosszú most épülő hidat. A szakmai program után sümegi várlátogatás, a Palota Pince Borászatban 

borkóstoló és bormúzeumi tájékoztató következett. 

  A második napon Pápán idegenvezetéssel városnézés szerepelt a programban. A csoport megtekintette a 

felújított Eszterházy kastélyt, a Kékfestő Múzeumot, a Pannónia Reformata Múzeumot. Délután Szuha-völgyi 

kisvasutazás következett Pinye-Porvacsesznek között. Porvacseszneken megtekintették a vasúti kiállítást.  

 A program zárónapján a csoport utazott a felcsúti kisvasúton, majd a budapesti Gyermekvasúton 

megtekintették az új D70-es biztosító berendezést és a felújított János-hegyi felvételi épületet. A program 

zárásaként utaztak a Libegővel. 

  Tartalmas és kellemes kirándulás volt, melyet az időjárás is kedvezően támogatott. 

 

   

                                                                                                             Összeállította: 

                                                                                                              Imre Lászlóné 

                                                                                                         Baranya Megyei Területi Szervezet 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Minisztereln%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Korona%C5%91r%C3%B6k_Egyes%C3%BClete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honv%C3%A9d_Korona%C5%91rs%C3%A9g
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 
 
 

 
 

Több hasznos funkcióval bővült a MÁV applikáció 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 2. – Az újabb fejlesztéseknek köszönhetően, a MÁV applikáción keresztül 

már lehetőség van megváltani a szegedi 24 és 72 órás napijegyeket, bizonyos MAHART-járatokra 

napijegyeket, illetve a Dunakanyar Napijegyeket.  

 

A MÁV mobilalkalmazás az eddigiek mellett 

új „Térségi és városi jegyek” menüponttal 

bővült. Erre kattintva elsőként Szegedre 

lehetséges 24 és 72 órás 

napijegy megvásárlása sorban állás nélkül. Az 

együttműködés kiemelt, közös célja Szeged 

közösségi közlekedési elérhetőségének 

fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolása. 

Ennek érdekében, a mostani fejlesztést 

követően, a MÁV-START és a SZKT a 

jövőben kölcsönösen támogatja egymás 

munkáját, gondoskodik a rendelkezésre álló 

közlekedési hálózat- és infrastruktúrafejlesztési 

elképzelések összehangolásáról, közös fejlesztési 

koncepciók kidolgozásáról. A fejlesztési 

elképzelések és az utasforgalmi információk 

alapján egységes menetrendi javaslatokat 

dolgoznak ki Szeged közösségi közlekedési 

kiszolgálására vonatkozóan a helyi, a regionális 

és a távolsági utazási igények magas színvonalú, 

hatékony kielégítése érdekében. Megteremtik a 

helyi és a vasúti díjszabásból adódó tarifális 

együttműködési lehetőségeket, a szolgáltatói 

értékesítési rendszerek közötti együttműködés 

kialakítására és a díjtermékek kölcsönös 

értékesítésének vizsgálatára vonatkozóan pedig 

javaslatokat dolgoznak ki. 

 

 

 

A „Térségi és városi jegyek” menüpont alatt 

elérhető további újdonság, hogy a MÁV 

alkalmazáson keresztül is lehet jegyet vásárolni 

a MAHART bizonyos járataira. A június végén 

aláírt megállapodás szerint, a MÁV-START 

személypénztáraiban is lehetőség nyílt egyes 

MAHART-járatokra jegyet vásárolni. Ennek a 

megállapodásnak a nyomán mostantól az 

alkalmazáson keresztül egyszerűbben, 

gyorsabban lehet megvásárolni az 500 forintba 

kerülő napijegyeket a Dunakanyar körjáratra; a 

Szentendre–Visegrád; Zebegény–Esztergom; 

illetve Vác–Visegrád viszonylatra. A napijegy az 

utas által meghatározott naptári napra, 00:00 és 

23:59 között érvényes, amely a rajta megjelölt 

napon, viszonylaton korlátlan számú utazásra 

jogosítja annak felmutatóját. 

A „Térségi és városi jegyek” menüpont alatt 

elérhető harmadik újdonság, hogy a MÁV 

alkalmazáson keresztül is lehetőség van a 2020. 

augusztus 5-én bevezetett, turisztikailag kiemelt 

jelentőséggel bíró területet lefedő és a MÁV-

START Zrt.-n kívül a MÁV-HÉV Zrt.; a Volánbusz 

Zrt. és a MAHART PassNave Kft. meghatározott 

járataira érvényes Dunakanyar Napijegyek 

megváltására. A napijegy a korábban 

meghirdetett, változatlan feltételekkel, változatlan 

áron vásárolható meg az applikációból. 

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság. 

 
 

 

 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/julius-24-tol-mar-vasuti-jegypenztarakban-lehet-mahart-napijegyeket-vasarolni
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/dunakanyar-napijegy-korlatlan-szamu-utazas-dunakanyarban
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A nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik,  

valamint étkezőkocsik 

 

2020. augusztus 30. vasárnap, 14.44 / Utolsó módosítás: 2020. szeptember 10. csütörtök, 07.49 

A MÁV-START a kormányintézkedésekhez igazodva, illetve a vasutas utazószemélyzet védelme 

érdekében szeptember elsejétől  visszavonásig felfüggesztette a nemzetközi forgalomban a háló- és 

fekvőkocsi, valamint az étkezőkocsi szolgáltatását. A háló- és fekvőkocsikat ülőhelyes kocsikkal 

pótolják. A nemzetközi menetrendben egyelőre nincsenek korlátozások a vonatközlekedésben, 

szeptember 5-től kevesebb járat közlekedik Budapest és Bécs között. 

 

A fekvő, illetve hálókocsijeggyel rendelkező 

utasoknak étkezési csomagot adnak, mintegy 

kompenzációként, mert így az éjszakai utat 

ülőhelyes kocsikban kell megtenniük. A csomag 

szendvicset, kakaóscsigát, 1-1 szénsavas és 

szénsavmentes ásványvizet, gyümölcslevet, 

szalvétát és kézfertőtlenítő kendőt tartalmaz. A 

korábban szeptember 5-ével újraindítani tervezett 

bécsi és terespoli étkezőkocsik már nem állnak 

forgalomba. 

A magyar kormány által hozott nemzetközi 

utazások korlátozására vonatkozó 

intézkedések miatt a MÁV-START kezelési 

költség nélkül visszatéríti a szeptemberre 

szóló nemzetközi jegyek árát, célországtól 

függetlenül, amennyiben az utas lemond az 

utazásról.  

 

 

 

 

A részletekről ezen a linken érhetők el 

információk: https://www.mavcsoport.hu/mav-

csoport/dijmentesen-visszateriti-szeptemberre-

megvaltott-nemzetkozi-jegyeket-vasuttarsasag 

Az osztrák vasút szeptember 5-től csökkenti a 

Magyarországra közlekedő nemzetközi távolsági 

vonatok számát. További 

információk: https://www.mavcsoport.hu/mavinfor

m/szombattol-kevesebb-jarat-kozlekedik-

budapest-es-becs-kozott 

A koronavírusjárvány terjedésének 

megakadályozása érdekében a tömegközlekedési 

eszközökön, így a vonatokon is kötelező a száj- 

és az orr eltakarása. A vasúttársaság arra kéri a 

vonaton közlekedőket, hogy továbbra is tartsák be 

a kötelező egészségvédelmi rendelkezéseket. A 

maszkhasználati kötelezettségre az állomási és a 

fedélzeti hangos, valamint szöveges 

utastájékoztató eszközök, a vonatok ajtaján pedig 

figyelmeztető táblák hívják fel az utasok figyelmét. 

  

 

 

 
   

 

Nemcsak biztonságos, de gazdaságos választás is a közösségi közlekedés 

  

Budapest, 2020. szeptember 3. – A szeptember 1-jén, kedden elkezdődött iskolai tanévnek és a nyári 

szabadságolási időszak végének köszönhetően újra több utassal találkozhatunk a közösségi 

közlekedés járatain, főként a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. A megnövekedő forgalmat 

hivatott kezelni az ettől a naptól életbe lépő, tanítási időszakban érvényes menetrend és a belvárosi 

vonalakon a szokásosnál hosszabb ideig biztosított reggeli csúcsidei járatsűrűség. A rendkívül 

gyakran fertőtlenített járatok használata a maszkviselési szabályok betartásával továbbra is 

biztonságos választás, ahogy arra a nemzetközi kutatások is rámutatnak. A BKK tehát tárt karokkal 

várja vissza az utasokat, és szüksége is van rájuk: a társaság jegyárbevétele tavasszal a megszokott 

érték 10 százalékára esett vissza; ehhez képest már jelentősen javult a helyzet, hiszen jelenleg 70-75 

százalékon áll ez az eredmény, és szeptemberben várakozásaink szerint tovább emelkedik majd. 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/dijmentesen-visszateriti-szeptemberre-megvaltott-nemzetkozi-jegyeket-vasuttarsasag
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/dijmentesen-visszateriti-szeptemberre-megvaltott-nemzetkozi-jegyeket-vasuttarsasag
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/dijmentesen-visszateriti-szeptemberre-megvaltott-nemzetkozi-jegyeket-vasuttarsasag
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/szombattol-kevesebb-jarat-kozlekedik-budapest-es-becs-kozott
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/szombattol-kevesebb-jarat-kozlekedik-budapest-es-becs-kozott
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/szombattol-kevesebb-jarat-kozlekedik-budapest-es-becs-kozott
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Számos nemzetközi tudományos kutatás 

eredménye rámutatott már arra, hogy a közösségi 

közlekedés használata a járványidőszakban is 

biztonságos. Gócpontok ugyanis jellemzően ott 

alakulnak ki, ahol az emberek hosszabb időt 

töltenek el, így például kórházakban, 

munkahelyeken, baráti találkozókon. A közösségi 

közlekedési járatok ezeknél a helyeknél sokkal 

biztonságosabbak, hiszen utazással jócskán 

rövidebb időt töltünk zárt térben, ráadásul az ily 

módon utazók az átlagosnál jobban is figyelnek a 

higiéniai szabályok betartására, a megelőzésre, 

és az utazóközönség is megállóról megállóra 

sűrűn cserélődik. A fertőzésveszély 

minimalizálásáért a közlekedési szolgáltatók is 

mindent megtesznek: járműveket, azok 

légkondicionáló berendezéseit, a 

metróállomásokat, a jegyautomatákat a lehető 

legsűrűbben fertőtlenítik és bőséges kapacitással, 

sűrűn indítják a járatokat. A járvány kockázatait 

persze csak közös erővel tudjuk minimálisra 

csökkenteni: a biztonságos utazás érdekében az 

utasoknak is be kell tartaniuk a járványügyi 

szabályokat, azaz a közösségi közlekedési 

járatokat csak maszkban, vagy arcukat kendővel, 

sállal eltakarva használhatják.  

  

Különös aggodalomra nincs tehát oka az 

utazóközönségnek: nemcsak célszerű, de 

biztonságos választás a közösségi közlekedés, 

még akkor is, ha ősztől borítékolhatóan növekedni 

fog a járatokon utazók száma. Szeptember 1-jén 

ugyanis nemcsak a nyári szabadságok időszaka 

ér véget, de elkezdődik a 2020/2021-es tanév is, 

azaz újra több diákkal, egyetemistával 

találkozhatunk majd a járatokon. A megnövekedő 

utasforgalom megfelelő eloszlásáról nemcsak a 

kedden életbe lépő sűrűbb, tanítási időszakban 

érvényes menetrend, de a reggel 8 óra utáni 

időszakban is biztosított csúcsidei járatsűrűség is 

gondoskodik. Kérjük, hogy minden közlekedő 

legyen türelemmel és induljon el időben otthonról, 

hiszen szeptember 1-től egyszerre tér vissza a 

nagy forgalom Budapest minden részére. 

  

  

Nemcsak biztonságos, gazdaságos is 

  

A közösségi közlekedés nemcsak biztonságos, és 

a városon belüli, gépjárművel történő utazásnál 

fenntarthatóbb, de annál sok esetben olcsóbb 

alternatívát is kínál. Néhány gyakran használt 

jegy-, bérlettípus segítségével meg is mutatjuk, 

hogy a közösségi közlekedés gazdaságos 

választás – érdemes azt is tudni, hogy a BKK 

tarifái 2013 óta nem nőttek, sőt a bérletek ára 

2014-ben még csökkentek is: 

- A közoktatásban, illetve a felsőoktatásban 

tanuló diákoknak szóló havibérlet 

mindössze 3450 forintba kerül, és egy 

hónapig használhatjuk vele az összes 

közösségi közlekedési járatot Budapest 

közigazgatási határain belül.  

- A felnőttek által használható havibérlet 

ára is mindössze 9500 forint. Aki 

rendszeresen utazik és egy hónapban 28-

nál többször száll fel egy-egy közösségi 

közlekedési járatra, annak általában már 

megéri bérletet venni vonaljegy vagy 

gyűjtőjegy helyett. 

- Aki naponta legfeljebb egyszer száll fel 

valamelyik járatra, annak a legjobban a 

10 darabos gyűjtőjegy éri meg, amely 

3000 forintért vásárolható meg. Aki 

naponta egyszer utazik csak, de akkor 

átszállással, érdemes megfontolni az 530 

forintos átszállójegy használatát, amely 

két 350 forintos jegynél kedvezőbb árú 

utazást kínál.  

- Aki nem rendszeresen, csak a hónap egy-

egy napján közlekedik Budapesten, de 

akkor többször is, annak célszerű 

választás a 24 órás jegy, amely 1650 

forintos árával négy felszállás után már a 

legcélszerűbb választás a közösségi 

közlekedés használatához. 

  

A BKK teljes jegy- és bérletkínálata megtekinthető 

a társaság honlapján: 

bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-

es-berletarak/. 

  

  

Így alakult a bérletbevétel a járványhelyzet alatt 

  

Fontos tudni, hogy mint minden hasonló 

szolgáltatás, úgy a közösségi közlekedés 

fejlesztése is – jelentős részben – a jegy- és 

bérletbevételekre támaszkodik. A tavasszal 

hazánkat is elérő koronavírus-járvány miatt az 

utasszám március és április hónapokban –a 2019-

es év azonos hónapjaihoz képest- kb. 80-90 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7174824/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7174824/
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/japan-ends-its-covid-19-state-emergency
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/japan-ends-its-covid-19-state-emergency
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/japan-and-france-find-public-transit-seems-safe
https://www.nytimes.com/2020/08/02/nyregion/nyc-subway-coronavirus-safety.html
https://www.nytimes.com/2020/08/02/nyregion/nyc-subway-coronavirus-safety.html
https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/
https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/
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százalékos visszaesést mutatott. Ebből eredően 

április-májusban több milliárd forintnyi 

bevételkiesés prognosztizált a BKK. A 

korlátozások feloldásával ez a szám nyáron 

mérséklődött: június közepére – összehasonlítva 

a tavalyi év azonos időszakával – az utasszám 

csökkenése 30-40 százalékra mérséklődött. 

Augusztus végére a forgalom további enyhe, 5 

százalékos javulást mutatott. A BKK bízik benne, 

hogy ősszel még több utas tér vissza a közösségi 

közlekedés használatához, hiszen a járművek 

biztonságosak és rendszeres fertőtlenítésen 

esnek át. Ügyfeleinknek ezúton is köszönjük a 

maszkviseléssel kapcsolatos szabályok 

fegyelmezett betartását.  

 

Budapesti Közlekedési Központ  

 

Díjmentes hétvégi kerékpárszállítási akció számos fővárosi vonalon – szeptembertől 

indul a három hónapos tesztidőszak 

 

Budapest, 2020. szeptember 4. – A BKK az utazási lehetőségek kombinálására biztatja a fővárosban és 

az agglomerációban közlekedőket. Ösztönzésül szeptembertől egy három hónapos tesztidőszakra 

hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas vonalon – azaz az 

kerékpárosoknak csak saját utazásukhoz szükséges jeggyel, bérlettel kell rendelkezniük. A 

kerékpárszállítási szolgáltatás fejlesztésére a Budapest Restart programmal összhangban, a 

járványhelyzetben megnövekedett kerékpáros forgalomra tekintettel kerül sor. 

 

A fővárosban és az agglomerációban jelenleg egy 

vonaljegy érvényesítésével vagy 

kerékpárosbérlettel vehető igénybe a 

bicikliszállítás az arra alkalmas vonalakon. 

Kísérleti jelleggel ez a szabály változik 

szeptembertől december elejéig hétvégenként: 

szombaton és vasárnap nem kell külön a 

kerékpárszállításért fizetni azoknak, akik 

rendelkeznek az utazásukhoz szükséges jeggyel 

vagy bérlettel. Az intézkedés minden, 

kerékpárszállításra alkalmas vonalat érinti, így 

tehát nem kell kerékpárbérletet váltani, illetve 

külön jegyet lyukasztani szombaton és vasárnap a 

kerékpárszállításért a H5-ös, a H6-os, a H8-as, a 

H9-es HÉV vonalán, a fogaskerekűn, minden 

Tátra-típusú villamoson a budai fonódó 17-es, 41-

es, 56A, az 59-es, és a 61-es vonalán, a 65-165-

ös és a 212-es buszon, a 77-es trolibuszon, 

továbbá a D14-es, Csepelt Soroksárral összekötő 

átkelőhajón. Kivételt képez a hétvégi 

díjmentesség alól a H7-es HÉV, ahol a Kvassay 

híd felújítási munkái miatt jelenleg nehezebb 

körülmények között lehet utazni, ezért a 

szolgáltatók nem szeretnék többletforgalommal 

terhelni a vonalat. 

 

Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési 

főpolgármester-helyettes az akcióval 

kapcsolatban elmondta: „Az a célunk, hogy még 

több ember számára tegyük elérhetőbbé és 

kényelmesebbé a kerékpározást és a közösségi 

közlekedést. Az utazási módok ötvözése a 

legfejlettebb országokban is bevett, klímabarát 

gyakorlat. Ez a lehetőség is segíti a 

környezetbarát közlekedési módokat, a 

légszennyezettség csökkentését.” 

 

A három hónapos tesztidőszak lehetőséget ad 

arra, hogy a BKK, a BKV és HÉV-vonalakat 

üzemeltető MÁV-HÉV együttesen felmérje, a 

jelentős kedvezménynek köszönhetően mennyivel 

többen veszik igénybe a bicikliszállítási 

szolgáltatást. A tapasztalatok hozzásegítik a 

társaságokat ahhoz, hogy a későbbiekben 

döntsenek a szolgáltatás esetleges 

kiterjesztéséről, meghosszabbításáról is. A 

közlekedési szolgáltatók arra ösztönzik 

ügyfeleiket, hogy kombinálják a közlekedési 

eszközöket, és használják ki a bringaszállítási 

lehetőségeket a HÉV-vonalon is. Aki például egy-

egy fárasztó nap után utazása egyes szakaszait 

inkább közösségi közlekedéssel tenné meg, vagy 

akár kerékpárja műszaki állapota miatt azt épp 

nem tudja rendeltetésszerűen használni, most 

hétvégenként díjmentesen veheti igénybe a 

kerékpárszállítási szolgáltatást. A hétköznap 

továbbra is használható kerékpárbérlet egyébként 

igen kedvező, havi 540 forintos áron vásárolható 

meg.  
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Hogyan szállítsunk kerékpárt a közösségi 

közlekedési járatokon? 

 

A hétvégi díjmentes kerékpárszállítási lehetőségre 

ugyanazok a biztonsági szabályok vonatkoznak, 

amelyeket eddig is követni kellett a biciklivel 

történő utazáskor. Mivel ezek az előírások nem 

mindenki számára kézenfekvők, röviden 

összefoglaltuk őket: 

 

- Kerékpárt szállítani kizárólag a 

kerékpáros piktogrammal megjelölt 

járműveken lehetséges. 

- Egy személy 1 biciklit szállíthat.  

- A szállítani kívánt „hagyományos” 

kerékpár mérete nem haladhatja meg a 

180 × 130 × 70 centimétert. Speciális 

kialakítású kerékpár – így cargo, motoros, 

tandem – a közösségi közlekedési 

járatokon nem szállítható. 

- A HÉV esetében bicikli abban a kocsiban 

/ azokban a kocsikban szállítható, 

amelyen megtalálható a kerékpár 

piktogram; ez háromkocsis szerelvény 

esetében a középső, hatkocsis esetében 

pedig a második és a negyedik kocsi 

egyik vége. Egy-egy HÉV-kocsiban 

legfeljebb 4 bringa szállítható. A H5-ös és 

a H6-os vonalakon a megállóhelyi 

peronokon látható felfestés is segíti a 

megfelelő felszállóhely megtalálását.  

- Autóbuszokon a babakocsik tárolására 

kijelölt területen lehet kerékpárt szállítani, 

egy járművön egyszerre legfeljebb 2 

biciklit. Kérjük, hogy legyenek 

előzékenyek a kisgyermekkel utazó vagy 

a mozgásukban korlátozott utastársaikkal. 

- Villamosokon a két kocsiból álló 

szerelvények közbenső, vezetőállás 

nélkül végén lehet kocsinként egy-egy 

kerékpárt szállítani. A bringákat rögzíteni 

kell, erre a célra a járművek utasterében 

tépőzárakat szereltek fel. 

- A fogaskerekű vonalán a vonat hegy felőli 

kocsijának hátsó ajtajánál kialakított 

területen lehet összesen legfeljebb 16 

kerékpárt szállítani. 

- A járművezető megtilthatja a kerékpárral 

való felszállást bármelyik vonalon 

zsúfoltság esetén, vagy ha úgy látja, hogy 

az utasokat akadályozza a bringás. 

 

Ezeknek a szabályoknak a betartása fontos, 

eltérni tőlük akkor sem lehet, ha az adott vonal 

kijelölt részére nem fér fel több bicikli, hiszen a 

jármű más részén szállított kerékpár zavarja a 

többi utast és balesetveszélyes is. A 

kerékpárszállítással kapcsolatban még több 

információ olvasható a BKK és a MÁV-HÉV 

honlapján: bkk.hu/kerekpar-szallitasa-a-bkk-

jaratain, illetve mav-hev.hu/kerekpar. 

 

Budapesti Közlekedési Központ  

MÁV-HÉV Zrt. 

 

 

 

Elektromos buszt tesztel Budapest – cél a fővárosi járműpark zöldítése 

 

Budapest, 2020. szeptember 15. – Budapest és közlekedésének fenntartható fejlődéséhez, illetve 

élhetőbbé tételéhez elengedhetetlen, hogy a környezettudatos technológiák felé forduljunk. A 

főváros közlekedésének jövőjét meghatározó Budapesti Mobilitási Tervvel összhangban a 

legkorszerűbb technikával felszerelt, teljesen elektromos hajtásláncú városi autóbuszt tesztel a BKK 

2020. szeptember 15-én, kedden és 16-án, szerdán. Az e105-ös jelzésű MAN Lion’s City 12E típusú 

autóbusszal a 105-ös vonalon találkozhatunk mindkét nap a reggeli és a délutáni csúcsidőben. 

 

Az elektromos városi autóbusz szeptember 15-én, 

kedden és 16-án, szerdán lesz forgalomban a 

105-ös autóbusz vonalán, ahol a reggeli és a 

délutáni csúcsidőben a menetrendi indulások 

mellett közlekedik. A BKK utazástervező 

alkalmazásában, a weben is elérhető a BKK 

FUTÁR-ban a futar.bkk.hu/route/BKK_1053 címen 

követhető nyomon, hogy éppen hol jár az e105-ös 

jelzéssel közlekedő tesztbusz.  

 

https://bkk.hu/kerekpar-szallitasa-a-bkk-jaratain/
https://bkk.hu/kerekpar-szallitasa-a-bkk-jaratain/
https://www.mav-hev.hu/kerekpar
http://futar.bkk.hu/
http://futar.bkk.hu/route/BKK_1053
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Az MAN nagyszabású termékbemutatót 

szervezett a napokban Magyarországon, ennek 

keretében a zalaegerszegi ZalaZone-on mutatták 

be az újgenerációs, tisztán elektromos, 

alacsonypadlós MAN 12E városi autóbuszt. A 

budapesti tesztre a BKK és a gyártó 

együttműködésének köszönhetően kerül sor: most 

a fővárosban közlekedőknek is alkalma nyílik 

megismerni és kipróbálni ezt a merőben új és 

innovatív járművet. 

 

A Fővárosi Közgyűlés által 2019-ben elfogadott 

Budapesti Mobilitási Terv (BMT) egyik fontos 

célkitűzése a környezetbarát járműtechnológiák 

elterjedésének ösztönzése. Az Európai Bizottság 

által meghirdetett Zöld Megállapodás 2050-ig 

karbonsemleges Európai Uniót vízionál. A 

stratégiai célkitűzéseknek megfelelően a BMT a 

buszágazatban a zéró emissziós járművek 

beszerzését preferálja: trolibuszokét és 

elektromos buszokét, így a fővárosi járműtesztre a 

Budapesti Mobilitási Tervvel és az EU 

célkitűzésével is összhangban kerül sor.  

 

MAN Lion’s City 12E, az elektromos városi 

autóbusz 

 

Hosszúság: 12,2 méter. 

Hajtás: központi villanymotor 160 kW tartós és 

270 kW maximális teljesítménnyel, 2100 Nm 

maximális nyomatékkal. 

Hatótávolság: 200-270 kilométer. 

Akkumulátor: 480 kWh kapacitás a 6 moduláris 

lítiumakkumulátor-modulnak köszönhetően. 

Töltési teljesítménye maximum 150 kW, töltési 

ideje körülbelül 3 óra. 

Opcionális biztonságtechnikai felszereltségek: 

adaptív tempomat, sávtartó asszisztens, 

holttérfigyelő rendszer 

 

További információ az autóbuszról: 

www.bus.man.eu/hu/hu/varosi-buszok/lion_s-city-

e/attekintes/attekintes.html 

 

Budapesti Közlekedési Központ 

  

 
 

Klímabarát közlekedés mindenkiért! 

Szeptember 16-tól ismét Mobilitási Hét Budapesten 

 

Budapest, 2020. szeptember 15. – Budapest már 21. alkalommal, ám ezúttal rendhagyó módon 

csatlakozik 2020. szeptember 16 és 22. között az Európai Mobilitási Héthez. A Budapesti Közlekedési 

Központ számos online programmal készül a zöld eseményre, a gyalogosok és a kerékpárral 

közlekedők pedig még utoljára birtokba vehetik hétvégén a Pesti alsó rakpartot. 

 

Klímabarát közlekedés mindenkiért! – ezzel a 

mottóval indul útjára idén hazánk legnagyobb zöld 

eseménye, az Európai Mobilitási Hét. A 

környezetbarát és fenntartható városi 

közlekedésről szóló programsorozathoz – az 

elmúlt évekhez hasonlóan – idén is csatlakozik 

Budapest Főváros Önkormányzata a Budapesti 

Közlekedési Központ (BKK) szervezésében 

megvalósuló eseményekkel. 

 

A program egyben záróakkordja a tavasz óta tartó 

rakparti hétvégéknek, ugyanis a szeptember 19-

20-i hétvégén ismét, de az évben utoljára a 

gyalog, illetve a kerékpárral közlekedők 

használhatják a Pesti alsó rakpartot. Erre az 

útszakaszra autóval nem lehet majd behajtani. 

 

Online is a fenntartható közlekedésért 

 

Budapest hosszú évek óta aktív résztvevője 

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi 

programsorozatának, amely a városi közlekedés 

ésszerűsítését és a környezetkímélő közlekedési 

alternatívák népszerűsítését célozza meg. 

Tekintettel a koronavírus-járványra a BKK az idei 

Mobilitási Hétre kizárólag személyes érintkezést 

mellőző, online programokkal készül: 

 

 

 Nyereményjátékot indít a napi lépésszám 

növelésének céljából, amely 

mindamellett, hogy hozzájárul az 

egészségesebb életmód kialakításához, 

https://www.bus.man.eu/hu/hu/varosi-buszok/lion_s-city-e/attekintes/attekintes.html
https://www.bus.man.eu/hu/hu/varosi-buszok/lion_s-city-e/attekintes/attekintes.html
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megmutatja, hogy Budapestet gyalog is 

érdemes bejárni; 

 a városban fellelhető QR-kódok 

segítségével ismerteti a 

forgalomcsillapítási projektek hátterét; 

 gyalogos térképet készít, amely 

tartalmazza a gyalogos eljutási időket az 

egyes közlekedési csomópontok között; 

 illetve a MORE kutatás-fejlesztési 

projekt keretében a Rákóczi tengely – 

Erzsébet híd és Baross tér közötti 

szakasz online térképes társadalmi 

konzultációjára invitálja az érdeklődőket.  

 

A színes programok részletesen megismerhetők a 

www.bkk.hu/mobilitasihet oldalon. 

 

Budapesti Közlekedési Központ 

 

 

 
 

 

Jöhetnek a bringasztrádák Budapestre –  

a BKK fejlesztési javaslatai az élhetőbb fővárosért 

  

Budapest, 2020. szeptember 23. – A Budapesti Közlekedési Központ a budapesti aktív és 

mikromobilitás (gyaloglás, kerékpározás és kis elektromos járművek – pl. rollerek) helyzetéről, 

jövőjéről és a lehetséges intézkedési területekről, illetve a bringasztráda-hálózatról készített 

vitaindító dokumentumot. Ennek alapján a Főpolgármesteri Hivatal és a BKK széles körű 

véleményezési és szakmai tervezési folyamatot indít el egy aktív és mikromobilitási stratégia és 

cselekvési terv elkészítéséhez. 

   

A világ progresszív nagyvárosaihoz hasonlóan 

Budapest is az aktív és mikromobilitás 

fejlesztésétől reméli a város élhetőségének 

javítását. A gyaloglásra-kerékpározásra való 

nyitottság nagy lehetőség, amit még nem 

használunk ki eléggé; a közlekedési egyenlőség 

megteremtése elengedhetetlen ahhoz, hogy 

Budapest élhető és sikeres város legyen; fontos a 

gyalogos-kerékpáros útvonalak minőségének, 

közvetlenségének, a közterületek vonzerejének 

és a biztonságának javítása; a rekreációs aktív 

„utazások” felértékelődésével szükség van a 

megfelelő helyszínek biztosítására, „egészséges” 

utcák, zöldfelületekkel övezett utak kiépítésére, 

hogy legalább a közeli kirándulásokra ne autóval 

induljanak a budapestiek; nélkülözhetetlen az 

együttműködés a közösségi közlekedéssel; illetve 

a közösségi közlekedés mellett a kerékpározás, a 

gyaloglás, a mikromobilitás nagyobb aránya 

növelheti egy adott út kapacitását, 

áteresztőképességét, amely a gépjárműforgalom 

számára is megoldást jelent a torlódások 

csökkentésére. 

  

Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes arra hívta 

fel a figyelmet, hogy a most közzétett 

mikromobilitási vitaanyag kidolgozásakor kiemelt 

szerepet kapott a társadalmi igazságosság és a 

klímavédelem. Egyrészt az a cél, hogy a város 

lakossága különböző közlekedési módokat 

használhasson. Mindezt anyagi helyzetétől 

függetlenül, emellett gyorsan és biztonságosan. 

Másrészt, a városvezető szerint arra kaptak 

felhatalmazást, hogy egy zöld és fenntartható, a 

klímavédelmet szem előtt tartó Budapestet 

építsenek. Ennek a munkának az egyik nagyon 

fontos lépése lehet a most vitára bocsátott 

dokumentum. 

 

A Budapesti Mobilitási Terv célkitűzése szerint a 

kerékpáros közlekedés aránya 2030-ra eléri az 

5%-ot, a gyalogos közlekedés pedig a 15%-ot az 

utazások hosszát tekintve, de nem a közösségi 

közlekedés igénybevétele helyett, hanem azzal 

kombinálva. Az aktív mobilitás mind nagyobb 

arányú térnyerésével csökken a közlekedés által 

kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége, a 

légszennyezés és a zajterhelés; javul a budapesti 

lakosok fizikai aktivitási szintje és testi-lelki 

egészségi állapota; emelkedik a közösségi 

funkciókat is betöltő utak, közterületek mentén a 

szolgáltatások, üzletek száma és minősége; 

https://bkk.hu/2020/08/elheto-terek-fenttarthato-varos-tizenot-budapesti-helyszinen-indulnak-forgalomcsillapitasi-mintaprojektek/?s=csillap%C3%ADt%C3%A1s
https://www.moreconsultation.eu/budapest
https://www.moreconsultation.eu/budapest
http://www.bkk.hu/mobilitasihet
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csökken az utakon kialakuló dugók, forgalmi 

torlódások mértéke, vagyis Budapest vonzóbb és 

versenyképesebb lesz. 

  

A BKK 10 javaslata az aktív és mikromobilitás 

fejlesztésére: 

1. Megállítjuk / lassítjuk a városi és elővárosi 

utazások számának növekedését. 

2. Átalakítjuk és újraosztjuk a budapesti 

közterületeket, közutakat, egyre nagyobb teret 

adva az aktív mobilitási módoknak. 

3. Összefüggő, biztonságos, kényelmes, vonzó 

gyalogos- és kerékpáros-útvonalhálózatot hozunk 

létre, mely versenyképes alternatívát kínál az 

egyéni motorizált közlekedés mellett. Ezen 

hálózat kiemelt elemei a Bringasztrádák. 

4. Segítjük a közösségi közlekedéssel kombinált 

aktív és mikromobilitást. 

5. Pénzügyileg is versenyképessé tesszük az 

aktív és mikromobilitást (pl. a parkolási, a 

kölcsönzési, a használati) árak, feltételek 

újraszabályozásával.  

6. Megvalósítjuk az aktív és mikromobilitás teljes 

körű integrációját a saját (pl. FUTÁR) és a piaci 

alapon működő utazástervező és információs 

rendszerekbe.  

7. Aktív szemléletformálást végzünk annak 

érdekében, hogy az utakon partnerként 

közlekedjünk együtt: oktatás és kampányok (az 

iskolákban és a járművezetőknek). 

8. Szemléletformáló akciókat szervezünk az aktív 

és mikromobilitás előnyeinek népszerűsítésére. 

9. Javaslatot teszünk hatékony szabályozásra és 

ellenőrzésre a biztonságosabb gépjárművek 

(különösen a főváros útjait használó 

tehergépjárművek), az elektromos rollerek és 

kerékpárok érdekében.  

10. Olyan szervezeti rendszeren dolgozunk, mely 

biztosítja a fenti intézkedések hatékony 

végrehajtását, és a létrejövő komplex 

szolgáltatáscsomag(ok) hatékony menedzselését, 

együttműködve a lakossággal, a civil 

szervezetekkel, a vállalkozásokkal, a kerületekkel 

és a kormányzati intézményekkel. 

  

Budapest bringasztráda-hálózata 2030 

  

A bringasztráda szélesebb útfelületekkel és 

biztonságosabb csomóponti átvezetésekkel gyors, 

közvetlen, akadálymentes, biztonságos, 

kényelmes kapcsolatot teremt a városközpontok, 

lakóterületek, munkahelyek között a korábbi 

kerékpárutakhoz, kerékpársávokhoz képest. A 

térképünkön szereplő útvonalak olyan tengelyek / 

folyosók, amelyek mentén a hosszabb 

kapcsolatok létrehozását tartjuk indokoltnak és 

hasznosnak, hogy érdemben növeljék a 

kerékpározás arányát a városi közlekedésben.  

  

A most publikált aktív és mikromobilitás 

helyzetfeltárás, jövőkép és bringasztráda térkép 

már szeptember végén megvitatásra kerül egy 

szakmai egyeztetésen, majd ezt követően a 

budapestiek véleményét is kikérjük a 

fejlesztésekről. 

  

Budapesti Közlekedési Központ 
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ELKÉSZÜLT A ZALAEGERSZEG BEVEZETŐ 

 

Gyorsan és biztonságosan kapcsolódik majd 
Zalaegerszeg az M76 autóúthoz a Zalaegerszeg 
bevezető új 2X2 sávos szakaszának 
köszönhetően. A beruházás befejezéséről Balaicz 
Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
polgármestere, Vigh László, a térség 
országgyűlési képviselője és Pántya József, a NIF 
Zrt. útfejlesztési igazgatója tartott 
sajtótájékoztatót. 

A 76. sz. főút, 1,5 kilométeres szakasza az 
Alsónemesapáti járműosztályozós csomópont 
után indul, majd Petőhenye külterület, valamint 
Zalaegerszeg zártkerti ingatlanjait érintve 
csatlakozik a már korábban elkészült négysávos 
szakaszhoz. 

Az út kialakítása a korábbi 2X1 sávról 2×2 sávos 
főúttá bővült, középen fizikai elválasztással. A 
tervezési sebesség 70 km/h, a forgalom számára 
a sebességhatár 90 km/h. 

A beruházás során 1 felüljáró épült Petőhenye 
térségében. A Zalaegerszeg zártkerti ingatlanok 
(a településhez tartozó szőlők, gyümölcsösök) 
mellett átépült a Cserlapi csomópont, valamit itt 
egy gyalogos aluljáró is készült, a hozzá 
kapcsolódó gyalogos létesítményekkel, autóbusz 
megállóhely (autóbuszöböl) átépítéssel, valamint 
közművekkel. A dombvidéki környezet miatt a 2X2 
sávra bővítés nagymértékű bevágások 
kialakítását indokolta. A bevágások 
megtámasztására 440 méter hosszon változó 
magasságú vasbeton hézagos cölöptámfalak 
épültek. A fejlesztéshez kapcsolódik 850 méter 
burkolt szervízút megépítése is. 

 A fejlesztés az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában valósul 
meg. A kivitelezés nettó összege: 3,74 milliárd 
forint. 

   

 
 

TELJES HOSSZÁBAN KIÉPÜLT ÉS MEGÚJULT A BUDAPEST ÉS SZENTENDRE 

KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT 

 

A Duna jobb partján az Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút hálózat részeként elkészült a Budapest és 
Szentendre közötti kerékpárút, amely népszerűsége miatt Pest megye egyik fontos közlekedésfejlesztési 
projektje volt. 

Az Eurovelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal-
kijelölés az Atlanti-óceántól egészen a Fekete-
tengerig tart, Magyarországon 420 kilométer 

hosszan a Duna mentén halad. Jelenleg a szlovák 
határtól Budapestig tartó északi rész felújítása 
zajlik, a szentendrei az első elkészült szakasza. 
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Az útvonal korábbi kiépítettsége és állapota sok 
helyen nem felelt meg a megnövekedett 
kerékpáros forgalmi igényeknek. A beruházás 
célja ezért a kerékpárút települések közötti 
szakaszának fejlesztése volt, megteremtve a 
biztonságos kerékpározás lehetőségét. 

A fejlesztés egy 5,61 km hosszú kerékpáros 
útszakaszt érintett a Budapest határán lévő Barát 
pataktól, a főváros meglévő kerékpáros hálózatát 
Szentendrével összekapcsolva. Az útvonal a 11. 
sz. főút forgalmától távol, jellemzően a 
budakalászi Duna parton, illetve annak közelében 
a Lupa tó mellett is elhalad. A szakasz egyik 
legszebb része Natura 2000 védettséget élvező 
ártéri erdőn át vezet. Az új nyomvonalú 
kerékpárút építésén kívül leburkolták a meglévő 
földutakat, felújították a közvilágítást, valamint az 
ártéri erdőben vezető szakaszt is korszerűsítették. 
Szentendre közigazgatási területén épült egy 
pihenőhely, valamint további kettő megújult 
Budakalászon, lehetőséget biztosítva egy-egy 
rövid megállásra, a kerékpárok elhelyezésére. A 

kihelyezett kerti bútorok biztosítják az étkezés 
megoldását, valamint Budakalász közigazgatási 
területén megújuló pihenőhelyeken ivóvizet is 
tudnak tölteni a kerékpárosok. 

A projekt leglátványosabb és legösszetettebb 
építménye a Szentendre határán lévő Dera-patak 
feletti, mintegy 36 m hosszú kerékpáros híd volt, 
amelynek tervezésekor fontos szempont volt a 
meglévő környezetbe illeszthetőség. 

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, uniós 
és hazai forrásból valósult meg. A kivitelezést a 
HE-DO Kft. végezte nettó 850 millió forint 
értékben. 

 

 

 

 

 

ÁTADTÁK A MONOSTORI HIDAT KOMÁROM ÉS RÉVKOMÁROM KÖZÖTT 

 

Révkomáromban átadták a NIF Zrt. és a Slovenská Správa Ciest (SSC) beruházásában épült Monostori 
hidat. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és Matovic szlovák miniszterelnök mondott beszédet. 

A Komárom és Komárno között megépült 
Monostori hídon átvezetett 2,4 kilométeres 2×1 
sávos útszakasz, a magyar oldali 1. sz. főutat köti 
össze a szlovák oldali I63 sz. főúttal. 

A csatlakozó utak hossza: a magyar oldalon 1158 
m, a szlovák oldalon 646 m. 

A 600 méteres Monostori híd a városközpontban 
lévő Erzsébet hídtól 2,8 kilométerre, míg a 
meglévő vasúti hídtól 170 méterre a Duna 
1770,57es folyamkilométer szelvényében épült. 

A híd egypilonos, ferdekábeles szerkezet. 
Különlegessége az asszimetrikusan – a pillér 
egyik oldalán – elhelyezkedő, ferde pilon. A pilon 
48 db elemből áll, és teljes magassága 118 m, 
amelyből az útpálya feletti magasság 94,5 m. A 
pilon első 11 eleme végső állapotban nem látható, 
mert a pillér alapjától indulnak és a pillérbe 
vannak betonozva. A pilon hídpálya felöli részét, 
kb. 70 m magasságig, az első kábel befűzésig 
betonozták ki, ez biztosítja a stabilitását. Az 
acélból készült elemeket először a Clark Ádám 
úszódaru, majd toronydaru emelte a helyükre. A 
hídpályát 35 elemből szerelték össze, melyeket 
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szintén a Clark Ádám úszódaru segítségével 
egyesével emelték a helyükre. 

A híd egyik oldalán gyalogjárda, a másik oldalán 
kerékpárút vezet át. 

A hídszerkezethez 5.200 tonna, a pilonhoz 2.000 
tonna acélt használtak fel. A 16 pár ferdekábel 
súlya 320 tonna. Az alapozás, a pillérek építése 
és a pilon kibetonozása során közel 20.000 
m3 beton került beépítésre. 

Az új komáromi Duna-híd kivitelezését a H-M 
DUNAHÍD Konzorcium végezte nettó 91,2 millió 

euró értékben. 

A kivitelezés koordinátora Magyarország, a 
projekt az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium és a szlovák Közlekedési és Építési 
Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Slovenska správa 
ciest (SSC) Szlovák Közútkezelő Társaság 
beruházásban, uniós és hazai forrás 
felhasználásával valósult meg. A projekt teljes 
költségének közel 85 százalékát a CEF (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz) támogatási alap 
finanszírozta. 

 

 
 

 

 
 

 

Újabb fejlesztés a repülésbiztonság növeléséért 

 

 
Budapest, 2020. szeptember 17. – A jövő repülőtéri irányítását alapozza meg a HungaroControl 

nagyszabású távoli toronyirányítási projektje, amely újabb fontos állomáshoz érkezett. Több éves 

szakmai előkészítés után és a Budapest Airport Zrt-vel való egyeztetést követően elkezdődik a 

fejlesztés lelkét jelentő új optikai körgyűrű kiépítése, ami a hazai légi forgalmi irányításban számos 

további újítást hozhat.  

 

Az integrált toronyirányítási rendszer (mirTWR) 

megvalósulásával HungaroControl a légi forgalmi 

irányítók a kor követelményeinek a legmagasabb 

szinten megfelelő munkakörnyezetben láthatják el 

feladataikat, és akár az irányítás helyszínétől 

jelentős távolságra lévő repülőterek forgalmát is 

kezelhetik. 

A beruházás több egymásra épülő 

fejlesztésből áll, ezek között kulcsfontosságúnak 

tekinthető az az infrastrukturális fejlesztés, amely 

a HungaroControl és a Budapest Airport Zrt. 

együttműködésében valósul meg. A két cég 

közötti megállapodás eredményeként a Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén telepített 

földfelszíni felderítő szenzorok és kamerák adatai 

többszörösen biztosított módon érkeznek majd 

meg a távoli toronyirányító központba. Az újonnan 

telepítendő negyven darab fix, valamint nyolc 

mozgatható és zoomolható kamerának 

köszönhetően a repülőtér és a futópályák 

megfigyelése még közelebbről, több nézőpontból 
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valósulhat meg, amely hozzájárul a 

repülésbiztonság további növeléséhez. 

A mirTWR projekt keretében a légi navigációs 

szolgáltató az éles irányítási környezet mellett egy 

készenléti és szimulátor központot is kialakít, 

amely a szolgáltatás folyamatos rendelkezésre 

állását biztosítja.  

 

A HungaroControl két éve készült el a 

helyszíntől független repülőtéri irányítást biztosító 

Remote Tower fejlesztésével, ezáltal a hasonló 

méretű légikikötők közül a budapesti a világelső, 

ahol ez az innovatív megoldás alkalmazható. A 

fejlesztésre 2018-ban a vállalat történetének 

eddigi legnagyobb támogatását, mintegy 

hárommilliárd forintot nyert el 

 

 

Közlekedési Múzeum 

Az elmúlt kétszáz év fővárosi hajóközlekedésének legérdekesebb pillanatait villantja fel a 

Közlekedési Múzeum új, „Budapest a Dunáról. Képek a budapesti hajózás 200 évéből” című időszaki 

kiállítása. 1820 nyarán a Carolina, az első, személyszállításra is alkalmas gőzhajó megkezdte 

működését Buda, Pest és Óbuda Duna-partja között. Ennek évfordulója a fővárosi tömegközlekedés 

nyitányának is tekinthető. A 2-es villamos Vigadó téri megállójának közelében álló Kossuth 

Múzeumhajón megnyílt tárlat Budapest és a hajós közlekedés kapcsolatát, történetét követi végig, az 

első próbálkozásoktól napjainkig.                . 

 

Budapest, 2020. szeptember 23 „A fővárosi 

közforgalmú hajózás kétszázadik évfordulója jó 

alkalom arra, hogy Budapest és a Duna 

kapcsolatára felhívjuk a figyelmet. A most 

megnyílt tárlat bemutatja a Budapesten belüli 

hajózás kétszáz évvel ezelőtti születését, a 

fővárosi Duna látképének változásait és a 

közforgalmú hajóközlekedés szerepének 

átalakulását is. A Közlekedési Múzeum több mint 

százéves Kossuth Múzeumhajóján régóta 

készültünk erre a kiállításra, ám a jelenlegi 

szokatlan helyzet megnehezíti a személyes 

találkozást látogatóinkkal. Az évfordulóra való 

tekintettel így a kiállítást megnyitó nélkül adjuk át 

a látogatók számára, egyúttal a kialakult 

járványügyi helyzetre való tekintettel a tárlatot 

nem is bontjuk el év végén, hanem a jövő évben 

is biztosítani fogjuk annak megtekintését. ” – 

mondta el Vitézy Dávid főigazgató az eseménnyel 

kapcsolatban. 

 „Kétszáz évvel ezelőtt a mai Vigadó elől indult el 

az első menetrend szerinti gőzhajójárat Pest és 

Buda között. A hajó óriási szenzációnak számított, 

hiszen korábban ehhez hasonló szerkezeteket 

még nem lehetett látni. Bernhard Antal Carolina 

gőzöse új fejezetet nyitott a magyar 

közlekedéstörténetben. A dunai gőzhajózás és a 

fővárosi tömegközlekedés egyszerre született 

meg.” – hangsúlyozta az évforduló jelentőségét  

Zsigmond Gábor a Múzeum főigazgató-

helyettese. 

Ünnepélyes kiállítás megnyitó nélkül, a jelenlegi 

rendkívüli helyzethez igazodva indította el 

legújabb időszaki kiállítását a Közlekedési 

Múzeum a Kossuth Múzeumhajó fedélzetén. A 

tárlat a CAROLINA gőzhajó 1820-as úttörő 

vállalkozásához kapcsolódva tekint végig a 

hajózás fővárosi közösségi közlekedésben 

betöltött  szerepén. 

 Az új kiállítás a múzeum gazdag fotóanyagának 

és hajómodelljeinek segítségével idézi fel 

Budapest és a Duna sokszínű kapcsolatát, 

kereken két évszázad eseményein keresztül 

követi végig a fővárosi hajózás hatásait Budapest 

életére, dunai látképére és mindennapi 

közlekedésére. Megtudhatjuk, mik voltak az 

irodalmi alkotásokban is visszaköszönő 



KTE    21  2020. október 

 

 

“propellák”, melyek voltak a legjellemzőbb 

hajótípusok a városon belüli forgalomban, kik 

használták ezeket a járokat, vagy éppen azt, hogy 

mikor jelent meg a dunai turizmus Budapest 

életében. 

 A kiállítás 2020. szeptember 23-tól látogatható a 

Kossuth Múzeumhajón (1052 Budapest, Vigadó 

téri hajóállomás, 2. számú ponton). Felhívjuk 

kedves látogatóink figyelmét, hogy a kiállítást 

maszkban tekintsék meg és a járványügyi 

helyzetre való tekintettel kísérjék figyelemmel, 

illetve tartsák be a szükséges óvintézkedéseket.  

 
 
 

 
További részletes közlekedési híreket az alábbi linkre kattintva olvashat. 

 

 
 

 
KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  

 

Az októberi hónap közlekedéstörténeti évfordulói 
 

175 éve történt: (1845): 

Október 19.    Megnyílik a lóvasút Bazin-Szenkvic között. 

Október 28.     A gőzhajózás- ellenes Festetics László levélben utasítja keszthelyi uradalmát, hogy 

Széchenyi István és Beszédes József balatoni munkáját ne támogassák: „Én a gőzhajózást teljességgel 

nem kedvelem a Balatonon, mert nemcsak haszontalan és alkalmatlan, hanem a körüllevő mind 

uraságoknak, mind lakosságnak káros is. Ismételve és szigorúan megtiltom, hogy semmiféle földabrosz, 

tájleírás, kézirat stb. akárkinek, legyen az vármegye, vagy maga a Nádor, felszólításra ki ne adasson.”  

 

150 éve történt (1870): 

Október 04.  A Közmunka-és Közlekedésügyi Minisztérium megváltoztatja a szolnoki Tisza-híd vámtarifáját. 

Gyalogosok nem fizetnek, üres kocsi 4 krajcár, terhes kocsi 7 krajcár. 

Október 26. Megnyílik az Osztrák Államvasút Valkány-Perjános közötti vasútvonala. Hossza: 43 km. 

 

125 éve történt (1895) 

Október 19.  A pozsonyi villamosvasút hálózata tovább bővül.  

Október 27.  Megnyílik a Kecskemét- Fülöpszállás közötti vasútvonal. Hossza: 38 km. 

Október 28.  Borsod megye szabályrendeletet fogad el a természetbeni útadóról és az útadóra kötelezettek 

összeírásáról.  

Október 29.  A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Miskolcon létesítendő villamos közúti vasút 

engedélyokiratát.  

Október folyamán: Budapesten hajóstiszti tanfolyam indul. 

 

 

100 éve történt (1920): 

Október 13.  A kormány a megrongálódott közutak kímélése céljából elrendeli a gépjárművekről a 

vasabroncsok leszerelését. 1921. június 1-je után teherautó kizárólag gumiabronccsal közlekedhet. 

Belterületen társaskocsiiparban használt vasabroncsozású kerekekkel felszerelt gépjárművek max. 9 km/ó 

sebességgel haladhatnak. A rendelet  érvényessége: 1925. február 10. 

                    

75 éve történt (1945): 

Október 08.  Befejeződik a Budaörs-Felsőgalla közötti 49 km-es vasúti pálya helyreállítása. 

https://ktenet.hu/szakmai-hirek
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Október 16.  A MÁV elnöke: Varga László. 

Október 29.  Megindul a MÁVAUT Budapest-Baja közötti menetend szerinti autóbuszjárata.    

 

50 éve történt (1970): 

Október 01. A Volán 20.sz. Vállalat (az egykori MÁVAUT) a Budapesti Közlekedési Vállalattól átveszi a 

közvetlenül a Ferihegyi Repülőtérre és az onnan vissza irányuló autóbuszjáratok üzemeltetését. A menetdíj 

az eddigi 4 forinttal szemben 10 Ft. 

                      A BKV járművein érvényes jegy- ill. bérlet nélkül utazók 50-100 Ft pótdíjat fizetnek.  

Október 15.  A BKV-nál munkaerőhiány miatt kiterjesztik a kalauz nélküli üzemmódot: a csuklós buszok 

kivételével valamennyi autóbuszon és a 3 kocsiból álló 50-es jelzésű villamoson. 

Október 27. A kormány elrendeli a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának bevezetését. 

 

25 éves történt (1995): 

Október 01. Új forgalmi rend lép életbe a hegyeshalmi személyforgalomban. 

 Október 05. A kormány dönt: állami beruházásként építteti meg a fővárost a keleti országrésszel összekötő 

autópálya hiányzó szakaszait. Az M3-as autópályát 1998-ig Füzesabonyig, 2003-ig Polgárig kell megépíteni. 

 Október 30.  Átadják a forgalomnak a 16 milliárd Ft költséggel megépített Lágymányosi hidat.  

Hossza: 500 m.    

                         

 
 

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. 

 

 

 

 

mailto:szemle@ktenet.hu
http://www.dimag.hu/magazin/Kozlekedestudomanyi_Szemle
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T A R T A L O M 
Közlekedéstudományi Szemle 

2020. 5. szám  
 
Erdősi Ferenc DSc 
A világtörténelem legnagyobb nemzetközi közlekedésfejlesztési projektje  
 
Dr. Tettamanti Tamás, Varga Balázs, Dr. Varga István 
Budapesti sebességkorlátozások változtatásának hatásvizsgálata forgalomszimulációval  
 
Mika Péter 
Giroszkóppal kompenzált gyorsulás szenzoros járműtrajektória mérés  
 
Dr. Jankó Domokos 
Közúti baleseti sérülések kockázata Magyarországon 
 

 
 

 
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. 

  
  

 

 

 
 

   

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/

