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 SZERVEZETI HÍREK   
 
 
A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2022. március 25. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a 2022. áprilisi Hírlevélben megjelentetni kívánt anyagokat a 

megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 

Tisztelt Tagok, Partnerek és Ügyfelek! 
 
2022. március 26-án egész nap, a KTE Titkársága zárva tart, minden más napon, a szokásos tagi -és 
ügyfélfogadási idő szerint működik a Titkárság. 
 
Üdvözlettel: 
a KTE Titkárság 

 

KTE szervezeti eseményei: 
 

Országos Intézőbizottsági Ülés 

Időpontja: 2022. április 28. (csütörtök) 11:00 

Helyszín: Volán Egyesülés Székház, Tapolczai Kálmán terem (1066 Budapest Teréz krt. 38.)  

 

Országos Elnökségi Ülés és Küldött-közgyűlés 

Időpontja: 2022. május 19. (csütörtök) 10:00  

Helyszín: Budapest, szervezés alatt  

 

Rendelkezés az SZJA 1%-áról a KTE javára 

Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkezett a 2021. évi személyi jövedelemadójának 1%-áról, 
támogasson bennünket azzal, hogy nekünk ajánlja fel az előző évi SZJA-ja 1%-át. Ehhez az alábbi linken 
letölthető rendelkező nyilatkozat használható: 

 >>1% RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A KTE JAVÁRA<< 

A személyi jövedelemadó bevallás határideje 2022. május 20. 

További részletekért kattintson az alábbi képre 

 

2022. 

03. 
március       ® hírlevél 

hírlevél  

https://ktenet.hu/uploads/2022/21EGYSZA.pdf
https://ktenet.hu/uploads/2022/21EGYSZA.pdf
https://ktenet.hu/ado-egy-szazalek
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Tagdíjfizetések 

Tájékoztatjuk Tagtársainkat, hogy a Küldöttközgyűlés 2021. májusi 26-i 

ülésének határozata alapján új tagdíjakat határoztak meg: 

 Egyéni tagdíj: 3.000 Ft/év. 

 Diák- és nyugdíjas tagdíj: 1.500 Ft/év. 

 Örökös tagok tagdíja: továbbra is 0 Ft. 

  

 

A KTE működésének segítése egyéni támogatással 

 

Az egyéni tagdíj megfizetése mellett Ön nagyon sokat segíthet működésünkk 

feltételeinek stabilizálásában, ha a lehetőségéhez mért összeggel a tagdíjon túl is 

támogatást nyújt.  Amennyiben Önnek lehetősége van arra, hogy támogassa is az 

Egyesületet, akkor  Ön a társadalmi felelősségvállalásban nagyobb mértékben járul 

hozzá a  több, mint 70 éves KTE közhasznú feladatainak ellátásához és működéséhez. 

A tagdíjfizetés módjai: 

 

  A tagdíjak és a támogatások befizetése az eddig megszokott módon, a KTE Titkároknál,l, a KTE Irodában 

vagy átutalással történhet. 

Tagdíjfizetés személyesen a KTE Irodában 

A személyes tagdíjfizetés a KTE Titkároknál az eddig megszokott módon történhet. Az Irodában jelenleg 

hétfőtől-csütörtökig: 09:00-15:00-ig, pénteken 09:00-14:00-ig lehet tagdíjat fizetni. 

Tagdíjfizetés átutalással 

Átutalással a 10200823-22212474-00000000 sz. K&H Bank számlánkra (számlatulajdonos: 

Közlekedéstudományi Egyesület, közlemény: név, születési idő, anyja születési neve) tudnak tagdíjat 

fizetni. 

Támogató segítségében bízva, 

 

Üdvözlettel: 

Dr. Tóth János 

főtitkár 
  

 

KTE tagkártyák 
 

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

előzetesen telefonon szíveskedjenek érdeklődni. Telefonszám: +36 1 353 2005  
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Új jogi tag: ALSTOM Transport Hungary Zrt.-vel 
 

A KTE kitűzött célja, hogy közlekedési ágazat minél szélesebb körében reprezentálja magát az Egyesület 

jogi tagjainak sorában. A bővítésre vonatkozó lépéseket már tavaly decemberben megtettük, 

kapcsolatfelvételt és együttműködést több céggel, szervezettel kezdeményeztünk, ezen egyeztetések 

jelenleg is folyamatban vannak. Örömmel adunk hírt arról, hogy 2022. február 11-vel jogi tagjaink között 

tudhatjuk az ALSTOM Transport Hungary Zrt.-t. Biztosan vagyunk benne, hogy most induló együttműködés 

mindkét szervezet számára sikeres lesz. 

 

Új bizottság elnökök 
 
Az Országos Elnökségi Ülés korábban már döntött két új bizottság megalakításáról: Stratégiai Bizottság és 

az „A közlekedési kultúra napja” c. rendezvénysorozat Esemény-koordinációs Bizottsága. Ennek értelmében 

az SZMSZ módosításra került. Az Országos Elnökségi Ülés 2022. január 26-i ülésén a Stratégiai Bizottság 

elnökévé választotta Tóthné Temesi Kingát, a KTE főtitkár-helyettesét, míg az Esemény-koordinációs 

Bizottság elnöke Bíró József, a KTE társelnöke lett. Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Felhívás a Csány László díj kitüntetés javaslatára 

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési 

minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére Csány László díj kitüntetést 

alapított. E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, akik 

Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint 

  kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy 

építőként, 

  akik alkotói tevékenységükön túl a közlekedés területén működő mérnökök képzésével, társadalmi 

illetve 

  tudományos tevékenységükkel a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették a magyar 

mérnökök nemzetközi elismertségét növelték. 

 

A kitüntetést megtestesítő kisplasztikára - az alkotó szobrászművész által szignózva - Csány László 

domborított portréja, valamint, „Csány László díj” és „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat, 

a kitüntetett neve, és az adományozás éve kerül. 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat elnöksége, bármely szakosztálya, 

területi szakcsoportja, vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen. 

A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással eredeti aláírással ellátott nyomtatott 

dokumentumként, valamint elektronikus levélként pdf formátumban 

2022. április 20-ig a Kuratórium Elnökének: Kiss Károly (FŐMTERV, 1024 Budapest, Lövőház utca 37.) 

postai és a kiss.karoly@fomterv.hu elektronikus levelezési címre („Csány László Díj-javaslat” tárgy 

megjelöléssel) kell eljuttatni.  

További részletek >>>ITT<<< olvashatóak. 

 

mailto:kiss.karoly@fomterv.hu
https://ktenet.hu/aktualis-informaciok/felhivas
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FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE 
 

 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

 
 

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét a Közlekedéstudományi Egyesület 2022. évre vonatkozó 
rendezvényeire, melyekre nagy szeretettel várjuk jelentkezését. 

 
A 2022. évre vonatkozó nagyrendezvény táblázat >>>ITT<<< tekinthető meg. 

 
 

 

XVI. Regionális közlekedés aktuális kérdései 

Időpont: 2022. március 24-25. 
Helyszín: Debrecen 
Szervező: Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet 

 

A konferencia témája: 

A regionális közlekedés aktuális kérdései. Közlekedésfejlesztési irányok 

A konferencia részletei és programja rövidesen elérhető lesz a honlapunkon.   

 

XXII. Közlekedésfejlesztési és beruházási Konferencia 

Időpont: 2022. április 05-07. 
Helyszín: Bükfürdő, Caramell Hotel 
Szervező: Vas Megyei Területi Szervezet 

 

Jelentkezési határidő: 2022. március 21. 

Részvételi díj: 

KTE tag részére (3 nap): 85 900 Ft + Áfa/fő +szállás 

nem KTE tag részére (3 nap): 92 900 Ft + Áfa/fő +szállás 

 

A KTE Közlekedéstudományi Egyesület Vas Megyei Területi Szervezete a Vas Megyei Mérnöki 

Kamara megbízásából szakmai továbbképzést szervez a közlekedési szakterületen jogosultsággal 

rendelkezők részére. 

Továbbképzés dátuma: 2022. április 05. kedd, 14:00-18:55 

Továbbképzés helyszíne: Caramell Hotel (9740 Bük, Európa út 18.) 

Jelentkezési határidő: 2022. április 01. 

Továbbképzés díja: 7.500 Ft/fő 

A konferencia részletes programja, jelentkezés módja, kiállítói támogatói lehetőségek  
és a Mérnök Kamarai képzés részletei >>ITT<< olvasható. 

 

https://www.ktenet.hu/uploads/2022/2022_ev_nagyrendezvenytervezet.pdf
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/xxii-kozlekedesfejlesztesi-es-beruhazasi-konferencia
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Közlekedési balesetek és a közlekedő ember  

XIV. Tudományos ülés és Workshop 

Időpont: 2022. május 20. 
Helyszín: Volán Egyesülés Székház Tapolczai Kálmán terem  

(1066 Budapest Teréz krt. 38.) 
Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat  Közlekedés-egészségügyi 

Szakosztály 
 

A konferencia fő témái: 

I. Gyerek az autóban (sérülések, mentés, megelőzés, kezelés) 

II. A segélykérés új eszközei a segítség gyorsabb eléréséhez 

III. Mikromobilitási (elektromos) járművek  sérülések, megelőzés 

Workshop, mikromobilitási járművek, bemutató, védőeszközök. 

 

A konferencia további részletei és a jelentkezés módja hamarosan elérhető lesz a honlapunkon.  

 

III. Vasúti Forgalmi Konferencia 

Időpont: 2022. május 25-26. 
Helyszín: Sümeg 
Szervező: Vas Megyei Területi Szervezet 

 

A konferencia további részletei és a jelentkezés módja hamarosan elérhető lesz a honlapunkon.  

 

XX. European Transport Congress -  

XII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia 

 

Időpont: 2022. június 9-10. 
Helyszín: Győr - ETO-Park Hotel 
Szervező: Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet, Széchenyi 

Egyetem, Központi Nagyrendezvény 
 

A konferencia honlapját és részleteit az alábbi linken tekinteti meg:  

https://cots.sze.hu/kezdolap  

  

https://cots.sze.hu/kezdolap
https://cots.sze.hu/kezdolap
https://cots.sze.hu/kezdolap
https://cots.sze.hu/kezdolap
https://cots.sze.hu/kezdolap
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KISRENDEZVÉNYEK 

 
 

Közlekedéstechnikai Napok  

Széchenyi ifjúsági ökoflotta közlekedési energia innovációs projekt ötletek 

Időpont: 2022. március 04. 10.00 
Helyszín: online 
Szervező: Általános Közlekedési Tagozat 

 

A konferencia programja és a csatlakozás módja a honlapunkon olvasható. 

 

 

Közlekedéstechnikai Napok  

2022. KTE Diplomamunka pályázat és Czére Béla-díj 

Időpont: 2022. március 17. 13.00 
Helyszín: online 
Szervező: Általános Közlekedési Tagozat 

 

A konferencia programja és a csatlakozás módja a honlapunkon olvasható. 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 

 
 

Már száz új típusú automatát telepített a MÁV-START 
 

2022. február 9. 
A MÁV-START újabb jegy- és bérletkiadó automatái álltak forgalomba, ezúttal 24 a Budapest-

Esztergom, 27 pedig a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon, így mindösszesen már százat telepítettek a 

vasúttársaság szakemberei tavaly év vége óta. A most üzembe állított és a Nyugati pályaudvarra 

korábban telepített új automaták révén évente tízmilliónál is több utas juthat az eddigieknél 

kényelmesebben menetjegyhez, illetve bérlethez. 

 

A telepítés most befejezett szakaszában újabb 54 új automatát helyezett üzembe a vasúttársaság: 24-et a 

Budapest-Esztergom, 27-et a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon, 3-at pedig a Budapest–Veresegyház–Vác 

vonalon, ahol február végéig további 12 új automata áll majd az utasok rendelkezésére. Több 

megyeszékhelyen, így Székesfehérváron 6, Szolnokon 7, Szegeden pedig 3 készüléket adnak át.  További 

1-1 új jegykiadót telepít a MÁV-START Siófokra, Dunaújvárosba, Zircre, Felsőpakonyba és 

Hárosra.  Februárban 10 felújított automata kihelyezése várható a Székesfehérvár–Tapolca, 8 pedig a 

Székesfehérvár–Gyékényes vasútvonal állomásaira. 

Tavaly novemberben kezdődött meg az új jegykiadó automaták tömeges telepítése. 2022 nyarára a 

budapesti főpályaudvarokon, az elővárosi állomásokon, valamint megállóhelyeken 375 új berendezés fogja 

biztosítani az utasok gyors, kényelmes jegyvásárlását. 

Tavaly év végéig 24 automatát a Budapest-Székesfehérvár vonalra telepítettek, huszonkettőt a Nyugati 

pályaudvar utasai vehettek igénybe, egy készülék pedig Erdőkertesre, az utaskomfort színvonalának 

https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozlekedestechnikai-napok-szechenyi-ifjusagi-okoflotta-kozlekedesi-energia-innovacios-projektotletek
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozlekedestechnikai-napok-2022-kte-diplomamunka-palyazat-es-czere-bela-dij
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növelése érdekében épült új típusú utasbeállóba került. A 375 új jegykiadó automatából 275 kártyás és 

készpénzes, míg 100 kizárólag bankkártyás fizetésre lesz alkalmas. A fejlesztésnek köszönhetően a 

készülékek száma több mint háromszorosára emelkedik. Lényegesen nőni fog az automatával ellátott 

állomások száma, így mind Budapesten, mind az agglomerációban egységes, modern flotta áll majd az 

utasok rendelkezésére. 

Az új berendezések üzembeállítását megelőzően a meglévő 170 automata is megújult. Tavaly június 30-ig 

karbantartást követően mindegyik frissült a MÁV Szolgáltató Központ által fejlesztett jegyértékesítő (JÉ) 

szoftverrel. Az elővárosból leszerelt eszközök új helyszínekre, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki 

állomásokra és megyeszékhelyekre, valamint a balatoni vonalakra és utasforgalmi próbaüzemben 

Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő TramTrain vonalára kerültek. 

A korszerűsítés mellett a forgalmas állomásokon a sorban állás kiváltása a cél, de a vasúti szolgáltatás 

hatékonyságát is kedvezően befolyásolja, ha minden utas már megváltott jeggyel száll vonatra. Az új 

automaták a korábbiaknál strapabíróbbak, korszerűbbek, rongálásbiztosak, antigraffiti-bevonattal 

rendelkeznek és időjárásállóak is. 

Az automatákból értékesített jegyek száma folyamatos növekedési tendenciát mutat, ami az újonnan 

üzembe helyezett berendezések számának növekedésével várhatóan felgyorsul. Tavaly már a jegyek 12,5 

százalékát jegykiadó automatákból, 29,3 százalékát online (webes felületen vagy a MÁV applikáción 

keresztül), 47,9 százalékát pedig jegypénztárban vették az utasok.  Az érintésmentes vásárlás térnyerése jól 

kimutatható a MÁV-Volán-csoportnál is, 2021-ben az utasok majdnem egyharmada váltotta meg jegyét az új 

ELVIRA felületén, vagy a vasúti és Volánbusz termékeket is tartalmazó MÁV applikáción keresztül. Az online 

jegyértékesítő alkalmazás népszerűségét jól mutatja, hogy hamarosan köszönthetjük az 1 milliomodik olyan 

regisztrálót, aki a 2020. év végi fejlesztésnek köszönhetően mindkét online csatornára érvényes felhasználói 

fiókot nyit. 

A korszerűbb automatapark növeli a szolgáltatási színvonalat és kedvezőbb feltételek mellett üzemeltethető. 

Mindemellett számos más újítás is szerepel a MÁV-START jegyértékesítési fejlesztései között. Az e-

nyugta révén csökkenthető a papírfelhasználás. A felhasználói igényeknek megfelelően a kedvezmények 

már százalék alapján is előválaszthatók, segítve a kedvezményrendszert nem ismerő utasok vásárlásait. A 

TramTrain zónás termékek bevezetésével pedig február végétől helyi közlekedési bérlettermékek is 

vásárolhatók a jegykiadó automatákból. 

 

Háttérinformációk: 

A vasúttársaság az első automatákat 2002-ben állította forgalomba, a jelenlegiek első példányait 2013-ban. 

A MÁV-START új internetes jegyvásárlási felületének fejlesztését a MÁV Szolgáltató Központ végezte, 

csakúgy, mint az új típusú jegykiadó automaták integrációját a JÉ-rendszerhez. Ennek eredményeként 

tavaly októberben megjelentek az első technológiailag is megújított JÉ-s automaták, melyekhez az új típusok 

most csatlakoznak. 

A MÁV-Volán-csoport jegyértékesítési (JÉ) rendszere a magyarországi közösségi közlekedés legtöbb 

értékesítési csatornával bíró, legszélesebb kínálatot nyújtó jegyértékesítési felülete. A folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetően egyre több platformon és funkcióval áll az utasok rendelkezésére. A MÁV-

START értékesítésének összes csatornáját kiszolgáló JÉ-ből az indulása óta több mint 240 millió díjterméket 

értékesítettek, több mint bruttó 184 milliárd forint értékben, amely jól mutatja a rendszer súlyát és szerepét a 

hazai közlekedésben. 2021-ben megkezdődött a JÉ rendszer kiterjesztése a Volánbuszra is, így az utasok 

egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket – legyen szó akár 

buszos, akár vasúti közlekedésről.  

 

 
 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/felhasznalo-es-kornyezetbarat-fejlesztesekkel-frissult-mav-volan-csoport
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/felhasznalo-es-kornyezetbarat-fejlesztesekkel-frissult-mav-volan-csoport
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Új állomásépületeket adtak át a balatonfenyvesi kisvasúton 
 
2022. február 11.  
A Nagybereket bejáró kisvasút hálózatának fejlesztése újabb állomásához érkezett: február 11-én 

átadták a balatonfenyvesi végállomás felújított épületét, valamint az Imremajornál és Csisztafürdőnél 

emelt új épületeket. A tavaly nyáron átadott, teljesen újjáépített csisztai vonal további turisztikai 

vonzerejét növelő fejlesztésre az érintett önkormányzatok nyújtottak be pályázatot. A kisvasút és a 

fürdőhely együttesen a térség programkínálatában új lehetőségeket nyit meg, hiszen minden 

évszakban színvonalas kikapcsolódást nyújt felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 

 

A térségi települések 2016-ban nyújtottak be pályázatot 

Balatonfenyves vezetésével, hogy a Nagybereken átvágó 

kisvasúton ismét el lehessen jutni a Balaton-partról mindössze 

5-6 kilométerre lévő Csisztapuszta gyógyfürdőjébe. A MÁV 2,1 

milliárd forintból újította fel a vasutat, 650 millió forintos 

forrásból pedig az önkormányzatok kiegészítő létesítményeket 

építettek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) keretében. 

 

A február 11-i ünnepélyes projektzáró rendezvényen az önkormányzatok három korszerű állomásépületet 

avattak fel. A kisvasút balatonfenyvesi központi indítóállomásának épületét teljesen átépítették. Az 

épületgépészeti korszerűsítésen kívül az utasok számára szembetűnő változás, hogy a korábbi várótermet 

kibővítették, egy büféhelyiség is helyet kapott benne. Újdonság, hogy kialakítottak egy mozgáskorlátozott 

mosdót, melyben pelenkázó is van, valamint a szolgálati 

helyiségek (forgalmi iroda, pénztárhelyiség) 

elhelyezkedése is megváltozott. Az épület külseje is 

megújult, a tetőszerkezet és az oszlopsor átépítésével 

teljesen új, korszerű arculatot kapott. 

Az imremajori megállónál egy új szilárd falazatú esőbeálló 

épült, melyben kerékpártároló és egy későbbiekben WC 

helyiséggé alakítható rész is helyet kapott. A megálló 

mellett mozgáskorlátozottak számára használható parkolót 

is kialakítottak, a peronvilágításhoz napelemes 

világítótesteket telepítettek. 

 

Csisztafürdő állomáson egy teljesen új épületet emeltek úgy, hogy szervesen kapcsolódjon a kerékpáros 

túraútvonalakhoz, illetve összeköttetést jelentsen a vasútállomással és a Berek Látogatóközponttal. A 

kerékpáros turizmushoz kapcsolódva az épületben helyet kaptak zuhanyzók, valamint egy kávézó is 

terasszal. Az állomás melletti észak-nyugati irányban található terület kimondottan alkalmas a Berek 

madarainak megfigyelésére, ezért egy kisebb kilátótornyot is építettek. 

 

A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút turisztikai jelentőségű 

Imremajor és Csisztafürdő közötti mintegy 8 kilométeres 

pályaszakaszán 2002. óta szünetelt a forgalom, majd az 

újjáépítés után 2021. július 1-jén indult újra a közlekedés. 

A régi-új vonal hamar népszerű lett, júliusban és 

augusztusban is 24 ezren utaztak a balatonfenyvesi 

hálózaton, a tavalyi évben összesen 96 ezren szálltak fel a 

kisvonatokra. 

 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/imremajor.jpg?itok=vQiRM_eJ
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/balatonfenyves.jpg?itok=GtJQI1My
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/a_kisvasut_szerelvenye_es_mozdonya.jpg?itok=8BEfet6W
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A kisvasút mindkét vonalán egész évben folyamatos a forgalom, a menetrend a vasúttársaság honlapján 

érhető el. 

További információk a kisvasútról: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/balatonfenyvesi-

kisvasut 

 
 

Már több mint 1 millióan regisztráltak a MÁV-Volán-csoport online 
jegyértékesítési rendszereibe 

 
2022. február 15.  

A vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó MÁV app és az  ELVIRA 2020 decembere óta 

átjárhatók, megtörtént a korábbi, esetenként duplikált felhasználói fiókok összevonása, egyetlen 

regisztráció mindkét felülethez alkalmas. Ezen közös regisztrációk száma érkezett most a jelentős, 1 

milliós mérföldkőhöz. Ez a szám nem csak az utasok bizalmát támasztja alá, hanem azt is, hogy 

a MÁV-Volán-csoport online jegyértékesítő (JÉ) rendszere megkerülhetetlenné vált a hazai közösségi 

közlekedés terén. A vasúttársaság a mai naptól nyereményjátékot indított, bárki részt vehet rajta, aki 

JÉ tag vagy a JÉ közösség tagjává válik a játék időtartama alatt, március 20-ig. Minden JÉ és leendő 

JÉ tagot várunk a www.mavcsoport.hu/egymillio oldalon! 

 

2021-ben az utasok majdnem egyharmada váltotta meg jegyét az új ELVIRA felületén, vagy a vasúti és 

Volánbusz termékeket is tartalmazó MÁV applikáción keresztül, vagyis az érintésmentes vásárlás térnyerése 

jól kimutatható a MÁV-Volán-csoportnál is. A 2019-es egyharmadhoz képest 2021-ben pedig már az online 

értékesítés kétharmada az applikáción keresztül történt, és csaknem minden ötödik belföldi vonatozó itt 

megváltott jeggyel utazott. 2021-ben 15 milliónál is több terméket vásároltak az alkalmazáson keresztül 

utasaink, több mint 8 milliárd forint értékben. A megvásárolt termékek 64,4 százaléka volt menetjegy, 

valamint több mint 58 ezer bérletet is vásároltak. 

A jelentős mérföldkövet kétféle módon is emlékezetessé kívánja tenni a MÁV-Volán-csoport: amellett, hogy 

az egymilliomodik regisztráló jutalomban részesül, a korábbi 999 999 felhasználó számára is nyitva áll a 

lehetőség, hogy kivegye a részét az ünneplésből. A https://www.mavcsoport.hu/egymillio oldalon található 

regisztrációs felületen csupán néhány adatot kell megadni, amivel mindenki részt vehet a most induló és 

2022. március 20-án éjfélig tartó nyereményjátékban – ami az eddigi regisztrálók mellett azok számára is 

nyitva áll, akik a játék időtartama alatt véglegesítik regisztrációjukat akár a MÁV appon, akár 

a jegy.mav.hu oldalon keresztül. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a XXI. század vásárlási szokásainak átalakulásával egyre többen 

választják az online értékesítési csatornákat, melyek fejlesztése teljes mértékben összhangban áll a MÁV-

Volán-csoport digitalizációs törekvéseivel. Ennek részei nem csupán az utasok számára „kézzel fogható” 

értékesítési csatornák, hanem az ezeket kiszolgáló Jegyértékesítési (JÉ) rendszer is. Ezt – ahogy az utasok 

által jól ismert MÁV appot és új ELVIRA-t is – a vasúttársaság saját belső erőforrásaira alapozva a MÁV 

Szolgáltató Központ fejleszti. A fejlesztés során természetesen az utasok igényei sem szorulhatnak háttérbe, 

az eredmények pedig megmutatkoznak a MÁV app forgalmán is. 

Háttér-információk: 

A nyereményjáték résztvevői az alábbi értékes nyeremények valamelyikét nyerhetik meg: 

 3 db START KLUB VIP KÁRTYA; 

 1 db 2 személyes 1. osztályú Bécsbe szóló vonatjegy oda-vissza Utasellátó kuponnal; 

 1 db 2 személyes 1. osztályú Pozsonyba szóló vonatjegy oda-vissza Utasellátó kuponnal; 

 1 db 2 fő részére 2 személyes hálókocsiba szóló vonatjegy Münchenbe oda-vissza Utasellátó kuponnal; 

 1 db 2 fő részére 2 személyes hálókocsiba szóló vonatjegy Berlinbe oda-vissza Utasellátó kuponnal; 

 élményutazás KISS vezetőállásban a Dunakanyarba (Budapest-Szob) 1 fő részére (oda-vissza). 

A vasúttársaság eredetileg menetrendi tájékoztatást biztosító applikációja 2018-ban bővült a jegyértékesítés 

lehetőségével, az applikáció elterjedését azonban nemcsak a kor technológiai elvárásai indokolják. A 

koronavírus-járvány terjedése, az ehhez kapcsolódó óvintézkedések bevezetése szintén jelentős érv volt 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/39-39b_v1119.pdf
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/39-39b_v1119.pdf
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/balatonfenyvesi-kisvasut
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/balatonfenyvesi-kisvasut
http://www.mavcsoport.hu/egymillio
https://www.mavcsoport.hu/egymillio
https://jegy.mav.hu/
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amellett, hogy a vasúttársaság folyamatosan tovább fejlessze, tökéletesítse az érintésmentes vásárlási 

lehetőségeket, és ezzel együtt a JÉ rendszert is, amely nem csupán a MÁV-Volán-csoport termékeinek 

értékesítésére alkalmas, hanem arra is, hogy az országos egységes jegyrendszer alapja legyen. A MÁV 

applikáció rendelkezik minden olyan előnnyel, ami a mai utasok számára kiemelten fontos, ez pedig egyre 

több embert ösztönöz ennek használatára. 

Az app segítségével egyszerűen, sorban állás nélkül és 10 százalékos kedvezménnyel vásárolható e-

vonatjegy, a START Európa nemzetközi vonatjegyek széles választéka, a Budapest közigazgatási területén 

kívüli HÉV jegyek is, illetve itt is megválthatók egyes vidéki városok – a Volánbusz üzemeltetésében lévő – 

helyi busz közlekedésében felhasználható napijegyek, bérletek, a kínálat pedig egyre bővül. A JÉ rendszer 

tavalyi nagy fejlesztése volt továbbá a  május óta folyamatosan több úti célra is bevezetett kedvezményes 

Okosjegy, ami a várakozásoknak megfelelően jól debütált. Ezt már csaknem 160 ezren kipróbálták, és a 

közlekedők csaknem 20 százaléka 1. osztályú kocsikkal utazott. Az Okosjegy a nyári szezonban a Balaton 

térségében is elérhető volt, míg egész évben használható Szeged, Debrecen, Nyíregyháza és Pécs felé. 

Mindemellett fontos állomása volt a fejlesztésnek az is, hogy 2020 vége óta nem szükséges külön 

regisztrálni az ELVIRA-ra és a MÁV appra, hiszen a két felület bármelyikén véghezvitt regisztrációval 

mindkét csatornához hozzá lehet férni. 

A MÁV-Volán-csoport folyamatosan azon dolgozik, hogy az ország vasúti és közúti hálózatán modern, 

összehangolt, kiszámítható és jó minőségű szolgáltatást tudjon kínálni. A cél, hogy a közösségi közlekedés 

versenyképes alternatíva legyen az utazók számára, és egyre többeket ösztönözzön ennek használatára az 

egyéni utazás helyett. 

 
 

Szándéknyilatkozat az európai vasutak fejlesztésére 
 
2022. február 21.  
Február 21-én, Párizsban több mint 700 fő részvételével, vasúti csúcstalálkozón mutatták be az 

európai vasúttársaságok vezérigazgatói által aláírt szándéknyilatkozatot, amelyben 

elkötelezettségüket fejezik ki az európai vasutak fejlesztése mellett. Az uniós elnökség keretében a 

francia vasútvállalat (SNCF) szervezésében megrendezett magasszintű eseményen Magyarországot 

és a nemzeti vasúttársaságot dr. Homolya Róbert 

elnök-vezérigazgató képviselte. 

 „A vasút, a zöldebb és innovatívabb közlekedés 

motorja” című konferencián bemutatott 

szándéknyilatkozat a leginkább környezetbarát 

motorizált közlekedési módként a vasút kulcsszerepét 

hangsúlyozza az uniós klímacélok teljesítésében. 

Ennek érdekében 2030-ig jelentősen növelni kell a 

vasúti szektor részarányát, ezért az aláírók 

elkötelezettségüket fejezték ki amellett, hogy vonzóbbá 

tegyék a vasutat többek között a nemzetközi 

személyszállítási szolgáltatások fejlesztésével. A 

klímacélok elérése érdekében elkötelezettek a vasút fenntarthatóbbá tétele mellett is, ezért törekednek a 

vasúti közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentésére. Az aláírók célul tűzik ki a szektor 

befogadókészségének növelését, ezért vállalják a munkavállalók között a nők arányának növelését, ezen 

kívül a vasút innovatívabbá tétele érdekében növelik a kutatási, fejlesztési és innovációs keretüket. 

 

Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója kiemelte: „A csaknem 32 európai vasútvállalat által 

aláírt közös nyilatkozat meg fogja határozni az európai vasúti közlekedés és ipar jövőjét. A vasúti közlekedés 

mind környezetvédelmi, mind társadalmi szempontból a legfenntarthatóbb közlekedési mód, így piaci 

részarányának duplázódása nélkül nem lesz karbonsemleges a közlekedés Európában.” 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/a_szandeknyilatkozatot_bemutato_kerekasztal-beszelgetes.jpg?itok=GxQzgUgD
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A nemzeti vasúttársaság elnök-vezérigazgatója az eseményen bemutatta a vasútvállalatok célkitűzéseit a 

befogadókészséghez kapcsolódóan, és felhívta a figyelmet a nagyobb volumenű stratégiai beruházások 

költségigényére. Az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) és a digitális automatikus vonat-

összekapcsolás (DAC) olyan technológiák, amelyek jelentősen növelik a vasúti rendszerek átjárhatóságát és 

a vasútüzem hatékonyságát, ugyanakkor jelentős költségterhet rónak a vasútvállalatokra a járműállomány 

felszerelése miatt. Az Európai Számvevőszék becslése szerint az európai vasúti járműflotta ERTMS-szel 

történő felszerelése 11 milliárd euróba kerül, míg a DAC esetében 8,5 milliárd euró szükséges a technológia 

Európa-szerte történő működtetéséhez. A megfelelő finanszírozáshoz elengedhetetlen, hogy a 

vasútvállalatok állami támogatására vonatkozó uniós szabályok rugalmasabbak és átláthatóbbak legyenek. 

Hangsúlyozták, hogy fontos figyelembe venni az európai vasútvállalatok eltérő költségigényét is annak 

érdekében, hogy a technológiákat a kontinensen hasonló ütemben építsék ki. 

Elmondta, hogy 2018-ban az európai vasútvállalatoknál a nők aránya átlagosan meghaladta a 21%-ot, ez az 

arány a MÁV esetében 2021-ben 18% volt, míg a felsővezetők körében megközelítette a 36%-ot. Kiemelte, 

hogy a MÁV megfelelő munkaidő-beosztással és egyenlő fizetési feltételekkel törekszik arra, hogy a nők 

számára vonzó munkahely legyen. A vasúti szektorban különösen nagy kihívás a munkavállalók között a 

nemek kiegyensúlyozott arányának elérése, hiszen a munkakörök többsége fizikailag megterhelő, ám a 

digitalizáció segíthet ennek enyhítésében is. 

A dokumentumban arra kérik az Európai Uniót és a nemzeti kormányokat, hogy fogalmazzanak meg konkrét 

nemzeti szintű célokat a modális váltás megvalósítása érdekében, támogassák a közlekedési módok közötti 

egyenlő versenyfeltételeket, valamint biztosítsanak megfelelő forrásokat a vasút modernizálásához. A 

szándéknyilatkozatot 24 európai ország 32 vasútvállalati vezetője látta el kézjegyével. 

A MÁV-Volán-csoport 2022. március 1-jével „Közösségi közlekedés a zöld jövőért” címmel fenntarthatósági 

kampányt indít, amelyben felhívja a figyelmet az egyéni döntések fontosságára a közlekedési mód 

megválasztásában. 

Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatójának videóüzenete Párizsból:  

HÁTTÉR: 

A vasúti csúcstalálkozón európai intézmények magasrangú képviselői vettek részt, köztük a tagállami 

közlekedési miniszterek és európai vasúttársaságok vezérigazgatói. A szándéknyilatkozatot bemutató 

kerekasztal-beszélgetés résztvevői között szerepelt dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója, 

Adina Vălean közlekedési biztos; Jean-Baptiste Djebbari, francia közlekedésügyi miniszter; Georges 

Gilkinet, belga miniszterelnök-helyettes és mobilitási miniszter; Aleš Mihelič, a szlovén infrastruktúra 

minisztérium államtitkára; Volker Wissing, közlekedésért és digitális ügyekért felelős német szövetségi 

miniszter; Nicoletta Giadrossi, az FSI elnöke; Richard Lutz, a DB vezérigazgatója; valamint Jean-Pierre 

Farandou, az SNCF vezérigazgatója. A MÁV vasútdiplomáciai tevékenységének történelmi jelentőségű 

sikere, hogy a vállalat elnök-vezérigazgatója ilyen magasszintű fórumon vehetett részt. 

A konferencián a résztvevők megvitatták, hogy a vasút miért jelenthet megoldást a közlekedés széndioxid-

mentesítésére, illetve a digitális technológiákkal és különféle innovációkkal hogyan lehet a vasúti rendszert 

korszerűsíteni és hatékonyabbá tenni. A rendezvényen érintették a vasúti rendszer fejlesztésének 

finanszírozási igényeit, valamint kiemelték a vasúti rendszerbe történő befektetések társadalmi előnyeit. Az 

eseményen elindították a vasúti szektor kutatás-fejlesztését célzó „Európa Vasútja” közös vállalkozást is, és 

hivatalosan lezárták a vasút európai évét, amelynek során 2021-ben számos kiemelt vasúti eseményre és 

kezdeményezésre került sor. 

A MÁV-Volán-csoport célja 2050-ig a klímasemlegesség elérése, ennek érdekében kidolgozta 

fenntarthatósági célkitűzéseit. A zöldstratégiai célokat 2021. április 22-én a Föld napján ismertette a 

vállalatcsoport, amelyek között kiemelt jelentőségű a közlekedési szolgáltatók CO2 kibocsátásának 

csökkentése, a zöld digitalizáció, a hatékony energiagazdálkodás, a hulladékok környezeti terhelésének 

csökkentése és a körforgásos gazdaságra való áttérés, valamint a környezetbarát, fenntartható vállalati 

működés kialakítása. A vállalatcsoport fenntarthatósági weboldalán mutatja be célkitűzéseit és a környezet 

védelmében tett legfontosabb intézkedéseit. 

https://www.zoldkozossegikozlekedes.hu/
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Eldőlt: márciusban érkeznek a BKK időalapú jegyei 
  

Budapest, 2022. január 26. – Döntött a Fővárosi Közgyűlés, tavasztól már 30 és 90 perces időalapú 

jegyekkel is utazhatunk a BKK járatain. Ezeket a digitális termékeket a nevükkel ellentétben – a 

használati feltételek miatt – valójában akár 60 és 120 percig is lehet majd használni. 

  

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés a január 26-i, szerdai ülésén Karácsony 

Gergely főpolgármester előterjesztésében napirendre vette az időalapú jegyek bevezetését. A testület 

támogatta a városvezető javaslatát, így tervek szerint márciustól már elérhetők lesznek a Budapesti 

Közlekedési Központ (BKK) járatain használható időalapú jegyek. 

  

Az időalapú termékek két induló jegytípusa: 

  

• 30 perces jegy (530 Ft) 

Egy hagyományos vonaljegy ára 350 Ft, aki tehát akár csak egyszer is átszáll egy másik járatra – 

vagy oda-vissza utazik ugyanazon a vonalon –, annak már megéri inkább a 30 perces jegyet 

használnia a vonaljegy helyett. 

  

• 90 perces jegy (750 Ft) 

Kiválóan alkalmas valamilyen ügyintézéssel egybekötött utazásra, érvényességi idejébe még egy 

oda-vissza út is beleférhet, hiszen bármelyik irányba érvényes. 

  

Az időalapú jegyek bevezetése előtt a jól ismert, hagyományos vonaljegy is elérhetővé válik digitális 

formában, amely ugyancsak sokaknak nyújthat majd segítséget az utazásaik során. 

  

Hogyan működik az időalapú jegy? 

  

Az időalapú jegyek kizárólag digitális formában lesznek elérhetők, papírváltozatban nem. A sokak által 

ismert klasszikus vonaljeggyel ellentétben ezek a jegytípusok nem korlátozzák az átszállások számát, 

bármennyiszer használhatók, ráadásul bármilyen irányba, akár oda-vissza is lehet velük utazni. Az időalapú 

jegyek ugyanazokra a BKK-járatokra lesznek érvényesek, mint egy vonaljegy. A Volánbusz „kék” járatain a 

teljes vonalon, a MÁV-HÉV vonatain pedig Budapest közigazgatási határán belül elfogadják majd azokat. 

  

A jegy érvényessége a járműre történő felszálláskor vagy a metró területére történő belépéskor indul az első 

kódbeolvasással. Az időalapú jegyekkel minden – érvényességi időn belül – elkezdett utazást be lehet 

fejezni, még akkor is, ha az tovább tart, mint 30 vagy 90 perc. Tehát a 30 perces jeggyel 29 perc 59 

másodpercig, a 90 perces jeggyel pedig 89 perc 59 másodpercig fel lehet szállni egy újabb BKK-járatra, és 

azzal el lehet utazni Budapest határán belül bármeddig. Azaz a felszállásnál kell figyelni a megfelelő 

időpontra. Így előbbit – bizonyos esetben – akár 60, utóbbit akár 120 percig is használhatják a BKK ügyfelei. 

Tehát például a félórás jegy nem válik érvénytelenné a 30 perc leteltét követően, a jegy érvényessége 

ugyanis addig tart, amíg az utas a 30 percen túli időszakban le nem száll a járműről. 

  

 

 

https://bkk.hu/hirek/2022/01/tavasztol-johetnek-az-idoalapu-jegyek-a-bkk-jaratain.7217/
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Februártól már hétköznap is CAF-villamosok közlekednek a 14-es és a 

42-es vonalán  
Budapest, 2022. január 27. – Alacsonypadlós, klimatizált, kamerával felszerelt és energiahatékony 

CAF-villamosok járnak februártól hétköznap is az újpesti 14-es és a kispesti 42-es vonalán. Eddig 

ezeken a villamosvonalakon hétköznap még nem közlekedtek ilyen szerelvények. 

  

Az elmúlt években indított jelentős járműparkfejlesztés rengeteget javított a fővárosi közösségi közlekedés 

színvonalán. Az ügyfelek részéről érkezett kedvező visszajelzések és az üzemeltetési tapasztalatok 

eredményeként a BKK tovább fejleszti szolgáltatásait, így 2022. február 1-től hétköznap is egy-egy CAF 

villamos áll forgalomba az újpesti 14-es és a kispesti 42-es vonalán. 

  

Budapesten eddig 17 hosszú és 56 rövid CAF-szerelvény állt forgalomba. A modern járművek eleinte az 1-

es, a 3-as, a 17-es és a 19-es, tavaly ősz óta pedig hétvégente a 14-es, a 42-es és a 69-es vonalon is 

járnak. 

  

A korábbi fejlesztés eredményeként a BKK több tízezer ügyfele kényelmesebben utazik már hétvégén. Az 

alacsony padlószintnek köszönhetően a babakocsival, illetve nagyobb csomaggal közlekedők, valamint a 

mozgásukban korlátozott ügyfelek is könnyebben szállnak fel a járművekre, a légkondicionált utastérben 

pedig komfortosabbá vált az utazás kánikulában is. A csendes járművek miatt csökkent a környék 

zajterhelése. 

  

Szolgáltatásfejlesztés lépésről lépésre 

  

Az Angyalföld és Újpest térségében közlekedő 14-es villamos nagy utasforgalommal rendelkezik, számos 

oktatási-, egészségügyi- és kereskedelmi létesítményt köt össze. A 2021 augusztusában befejeződött újpesti 

vágányfelújítás és karbantartás alatt elvégezték azokat a kisebb munkákat is, amelyek szükségesek voltak a 

CAF-villamosok közlekedéséhez, így például a Gyöngyösi utca megállóhely peronjánál is. Az ügyfelek 

komfortérzetének növelése érdekében első lépésként 2021 szeptemberétől járnak CAF-villamosok hétvégén 

és ünnepnapokon a 14-es vonalán. A tesztidőszak alatt a BKK és a BKV elvégezte azokat az előzetes 

vizsgálatokat, amelyek megalapozták az új, alacsonypadlós, modern villamosok közlekedtetését 

hétköznapokon is. 

  

Tesztjelleggel 2022. február 1-től, keddtől hétköznapokon is közlekedhet egy CAF-villamos a 14-es villamos 

vonalán. A jelenlegi infrastruktúra és járműállomány mellett további egy villamossal bővülhet a szolgáltatás 

sikeres energetikai vizsgálatok után. A beépített utasszámláló berendezésnek köszönhetően pedig lehetővé 

válik a járművek kihasználtságának folyamatos nyomon követése. 

  

Ha elindul a villamosfejlesztés… 

  

A februárban forgalomba álló járművel a 42-es villamos vonalán az indulások több mint harmadában 

alacsonypadlós, klimatizált járművekkel utazhatnak a vonalon a BKK ügyfelei kora reggeltől késő estig. 

Ezzel a fejlesztéssel az Ady Endre úton a felújított megállókban már teljesen biztosított az akadálymentes 

eljutás.   

  

A BKK elkötelezett a járműflotta megújításában. A fejlesztés további lendületet kaphat, amennyiben az 

anyagi forrás rendelkezésre áll, mivel a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója, dr. Walter Katalin 

aláírta a CAF-villamosokat gyártó spanyol vállalattal a szerződésmódosítást. A megállapodás lehetővé teszi, 

hogy a BKK 2022. május 17-ig – teljesen vagy részlegesen – lehívhassa a még opcióban szereplő 51 

villamost. A villamosok típusára nincs megkötés, tetszőlegesen rendelhető hosszú, illetve rövid szerelvény is 

a CAF-gyártól. 

 

https://bkk.hu/hirek/2021/05/ujabb-villamosok-es-trolik-erkezhetnek-budapestre-egy-evvel-meghosszabbitotta-a-bkk-a-gyartokkal-kotott-opcios-szerzodeset.6416/
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Hétfőtől ismét jár az M3-as metró 

a Határ út és Kőbánya-Kispest megállók között 

  

Budapest, 2022. január 30. – Január 31-től, hétfőtől hétköznapokon az M3-as metróvonal déli 

szakaszán újra a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest állomások között közlekednek a 

metrószerelvények. 

  

Befejeződött a helyreállítás Kőbánya-Kispest kihúzó szakaszán, ahol 2022. január 21-én, péntek éjszaka 

baleset történt. A munkáknak köszönhetően január 31-től helyreáll a közlekedési rend az M3-as metróvonal 

déli szakaszán, a Határ út és Kőbánya-Kispest állomások között. 

  

A vonalon az alábbiak szerint lehet utazni hétfő üzemkezdettől hétköznapokon: 

  

• Újpest-központ és a Lehel tér között metróval, 

• a Lehel tér és a Nagyvárad tér között az M3-as metrópótló autóbusszal, 

• a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest állomások között metróval. 

  

Az utazás megtervezéséhez továbbra is érdemes a megújult, új funkciókkal bővült BKK FUTÁR 

alkalmazást használni, amely valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél 

eléréséhez. 

 
 

 

Tovább javulnak a kerékpározás feltételei Kispesten 
  

Budapest, 2022. február 2. – Gyors és biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöhetnek létre a XIX. 

kerületben köszönhetően a jelentős közlekedési fejlesztéseknek. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

február 1-jén jelent meg a kivitelezési munkákra vonatkozó ajánlati felhívás. 

  

A XIX. kerületi beruházás tervezésekor fontos szempont volt, hogy könnyebben és biztonságosabban 

lehessen kerékpárral megközelíteni a kerületben lévő köz- és oktatási intézményeket, üzleteket, valamint a 

közösségi közlekedés megállóit. Szempont volt az is, hogy megközelíthetők legyenek a szomszédos 

kerületek és a belváros felé vezető már meglévő útvonalak. 

  

Kiemelt cél, hogy a mindennapi ügyintézés, a munkába, óvodába vagy iskolába járás kerékpárral is 

valamennyi korosztálynak elérhető legyen, valamint az új fejlesztések jóvoltából egyre többen döntsenek a 

kerékpározás mellett – akár a közösségi közlekedéssel társítva is. A fejlesztéseknek köszönhetően például 

könnyebben, akár 10-15 perc alatt elérhető lesz a kerület belső részeiből a Kossuth téri Piac vagy a Kispesti 

temető. A közösségi közlekedéssel való szorosabb kapcsolatot az útvonalak fejlesztése mellett az Üllői út 

mentén tervezett B+R kerékpártárolók is segítik. 

  

A tervek szerint a főbb útvonalak mentén – az Üllői út és a Zalaegerszeg utca–Garázs utca által határolt 

területen – kerékpársávokat, valamint kerékpárutakat alakítanak ki, amelyeknek köszönhetően új kerékpáros 

kapcsolatok jöhetnek létre a kerületen belül. Számos, már meglévő csomópont átalakításával 

csökkenhetnek a közlekedés kockázatai, továbbá a projekt részeként néhány helyszínen korszerűsítik a 

közvilágítást is. A kerület több pontján (így például a József Attila utcában, a Mészáros Lőrinc utcában, a 

Czuczor Gergely utcában, a Hárs utcában, valamint a Kolozsvár utcában) átalakítják és kiemelik a 

csomópontokat, így azok környezete is kerékpárosbaráttá válik. 

  

A Pozsony utca egy szakaszán a forgalmi sáv mellett irányonként mindkét oldalon kerékpársávot 

létesítenek, a Hunyadi utcában kerékpársávot jelölnek ki. A Fő utca gyalogos és kerékpáros övezet lesz, a 

Hofherr Albert utcai körforgalomban kétirányú kerékpárút épül. A kedvelt úti céloknál – az oktatási, 

https://bkk.hu/hirek/2022/01/mar-elovarosi-vonatokkal-is-tervezhetunk-utazast-a-bkk-futar-applikacioban.7209/
https://futar.bkk.hu/
https://futar.bkk.hu/
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közigazgatási, kereskedelmi, sport- és egészségügyi intézményeknél – új kerékpártámaszokat helyeznek el, 

továbbá három helyszínen zárható kerékpártárolókat építenek, hogy segítsék a közlekedőket. 

  

A projekt részei a szemléletformáló programok is, ezek célja, hogy felhívják a figyelmet a megvalósuló 

fejlesztésekre, illetve ezek előnyeire, és ezzel is népszerűsítsék a mindennapos, közlekedési célú 

kerékpározást. 

  

Eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkák várhatóan májusban kezdődhetnek és 

2023. első félévében fejeződhetnek be. 

 

Élhetőbbé tesszük Budapestet: tovább nőhet 

a fenntartható közlekedési eszközök aránya a fővárosban 

  

A kispesti beruházás egy nagyobb fejlesztési program része. Az Európai Unió támogatásával a 

Versenyképes Operatív Program (VEKOP) keretében összesen bruttó 8,39 milliárd forint jut arra, hogy 

kerékpárosbaráttá alakítsák a fővárosi úthálózatot. Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén 

ebből a BKK a XIX. kerületben – tartalékkerettel együtt – bruttó 871 millió forint támogatást tud felhasználni. 

A BKK a kis- és középvállalkozások előnyben részesítése, továbbá az ajánlattevői kör szélesítése miatt 6 

részre bontva biztosít ajánlattételi lehetőséget a közbeszerzési eljárás során. 

  

A BKK a Fővárosi Önkormányzattal szorosan együttműködve igyekszik megteremteni annak a feltételét, 

hogy a közlekedők a leginkább megfelelő közlekedési eszközt választhassák. Az autót felváltó fenntartható 

lehetőségeknek nemcsak társadalmi, hanem környezeti hasznuk is van, csökkenhet a zaj- és 

légszennyezettség, javulhat a levegő minősége, élhetőbbé válnak a zsúfolt fővárosi útszakaszok. A fővárosi 

kerékpározással ismerkedők azon túl, hogy új útvonalakat fedezhetnek fel, valamint újszerű közlekedési 

élménnyel gazdagodnak, fontos lépést tesznek az egészségük megőrzése felé is. 

  

A főváros közlekedési fejlesztéseit összefoglaló Budapesti Mobilitási Terv 2030 a közösségi, kerékpáros és 

gyalogos közlekedés előtérbe helyezését tűzi ki célul, hogy fővárosunk a jelenleginél élhetőbb, és még 

inkább ember- és környezetbarát város legyen. 

  

 

 

Körforgalom és kerékpárút épül Budafokon 
  

Budapest, 2022. február 4. – A gyorsabb és biztonságosabb haladás érdekében körforgalom létesül a 

BKK beruházásában a XXII. kerületi Tóth József utca, Kossuth Lajos utca, Nagytétényi út és Mária 

Terézia utca csomópontjában. A projekt részeként kerékpárút is épül az útpályával párhuzamosan. A 

munka idén nyáron kezdődhet, ha eredményesen zárul a közbeszerzési eljárás. 

  

A kerület közlekedését meghatározó útfelújítás kezdődik idén nyáron Budafok-Tétényben. Jelentősen 

megváltozik a Tóth József utca–Kossuth Lajos utca–Nagytétényi út–Mária Terézia utcai csomópont forgalmi 

rendje és kialakítása, amiért a BKK beruházásában körforgalmat alakítanak ki a kereszteződésben. 

  

A munkák során a Donszky Árpád utcai csomópontig felújítják a hozzá csatlakozó Mária Terézia utcát, ahol 

csaknem 350 méter hosszú autóbuszsávot létesítenek. Átépítik továbbá a Donszky Árpád utca és Budafok-

Belváros vasútállomás közötti, Mária Terézia utcai kereszteződést is. 

  

A körforgalom kialakításával egy időben, az útpályával párhuzamosan kerékpárút épül. Ezenkívül felújítják a 

járdákat és a szegélyeket, akadálymentes gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki, elvégzik a szükséges vízi 

közmű, illetve távközlési hálózatok kiváltását, korszerűsítik a közvilágítást, valamint több mint 20 fát 

telepítenek és 880 cserjét ültetnek el. 
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Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén idén tavasszal írhatják alá a vállalkozói szerződést, a 

kivitelezés pedig a nyáron kezdődhet, és 2023 tavaszán fejeződhet be. A BKK és a Fővárosi Önkormányzat 

a közterület-fejlesztések- és felújítások során a használhatóságra, a kényelemre, illetve a biztonságra is 

hangsúlyt fektet. 

  

Élhetőbbé tesszük Budapestet: 

főváros-szerte a tervezett ütemben zajlanak a felújítások 

  

A szűkös anyagi források ellenére a BKK elkötelezett a fejlesztések megvalósítása mellett. A nagyszabású, 

hosszabb ideig tartó munkák, azaz a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítása mellett tavaly elkészült a BKK 

beruházásában a rákospalotai Deák utca, az újbudai Péterhegyi út és az újpesti Rózsa utca rekonstrukciója 

is. Az útfelújítási program további eleme az angyalföldi Göncöl utca és a terézvárosi Podmaniczky 

utca megújítása, továbbá az Üllői út Szarvas csárda tér és városhatár közötti szakaszának, illetve a Mester 

utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszának korszerűsítési terve. Eredményes közbeszerzési 

eljárás lefolytatása után idén indulhat a zuglói Vezér utca, valamint az újpalotai Erdőkerülő utca és Zsókavár 

utca felújítása is. 

 

 
 

Viszlát, FUTÁR! Helló, BudapestGO! 
  

Budapest, 2022. február 7. – Új korszak kezdődik a közösségi közlekedésben a digitalizációnak 

köszönhetően. Elbúcsúzunk a FUTÁR applikációtól, hogy átvegye helyét a BudapestGO. Az új 

alkalmazás már nem csupán utazástervező. Sokkal több annál. Az applikációban integráltan, egy 

helyen lehet a jövőben útvonalat tervezni, jegyet vagy bérletet vásárolni, illetve tájékozódni az 

aktuális forgalmi helyzetről. 

  

BudapestGO néven alapjaiban újul meg a BKK utazástervezője: számos kényelmi funkció bevezetésével 

szintet lépett a népszerű applikáció. A hónapok óta tartó fejlesztés nem pusztán annyit jelent, hogy új nevet 

kapott a korábbi alkalmazás. Olyan digitális szolgáltatás jött létre, amely végigkíséri a felhasználókat már az 

utazás első gondolatától a tervezésen és a jegyvásárláson át egészen az utolsó megtett méterig. 

  

Sőt, valójában annál is tovább. 

  

Új és továbbfejlesztett funkciók 

  

A BKK fontosnak tartja, hogy a fővárosban közlekedők a lehető legkényelmesebben, legegyszerűbben 

intézhessék utazásukhoz szükséges teendőiket.  Erre a BudapestGO kínálja a legjobb megoldást, hiszen új 

funkcióinak köszönhetően jóval többet nyújt, mint egy átlagos utazástervező. Az applikáció leghasznosabb 

funkciói az alábbiak: 

  

 Jegy- és bérletvásárlás az appban, sőt már a digitális vonaljegy is elérhető 

Az alkalmazás segítségével néhány kattintással bármikor lehet jegyet vagy bérletet vásárolni. A digitális 

termékek között megjelenik az egyszeri utazásra alkalmas vonaljegy, márciusban pedig érkeznek a 30 és a 

90 perces időalapú jegyek is. 

  

 Jegy- és bérletvásárlási lehetőség szinte bárhová Magyarországon 

Nemcsak a budapesti járatokra, hanem a távolsági buszokra és csaknem minden nagyobb magyarországi 

város helyi közösségi közlekedési eszközére is lehet helyi vagy helyközi jegyet, bérletet váltani az 

alkalmazásban. A BudapestGO-nak köszönhetően nem kell további alkalmazásokat letöltenie vagy 

jegyautomatákat keresnie annak, aki egy másik településen jár. 

https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/teljesen-megujult-a-rakospalotai-deak-utca.6992/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/visszaall-a-forgalmi-rend-a-felujitott-peterhegyi-uton.6969/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/veget-ert-a-munka-teljesen-megujult-a-rozsa-utca.7042/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/hamarosan-teljesen-megujul-az-angyalfoldi-goncol-utca.7063/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/atalakul-a-terezvarosi-podmaniczky-utca-tavasszal-kezdodhet-a-munka.7009/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/atalakul-a-terezvarosi-podmaniczky-utca-tavasszal-kezdodhet-a-munka.7009/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/megujul-a-mester-utca-egy-szakasza-hamarosan-indulhat-a-tervezes.6954/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/jovore-teljesen-megujul-a-zugloi-vezer-utca.7001/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/jelentos-utfelujitas-kezdodik-ujpalotan-tavasszal.7078/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/jelentos-utfelujitas-kezdodik-ujpalotan-tavasszal.7078/
https://bkk.hu/hirek/2022/01/eldolt-marciusban-erkeznek-a-bkk-idoalapu-jegyei.7224/
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 Automatikus havibérlet-megújítás 

A jövőben a Budapest-bérletekért nemhogy nem kell sorba állni egy ügyfélközpontban vagy egy automata 

előtt, de még a telefont sem kell minden hónapban nyomkodni. A BudapestGO lehetőséget ad arra, hogy a 

BKK ügyfelei ismétlődően – kvázi előfizetéses jelleggel – minden hónapban automatikusan megvásárolják 

havibérletüket. Természetesen ezt bármikor le lehet állítani egyetlen gombnyomással. 

  

 Átláthatóbb megjelenés, gyorsabb utazástervezés 

Az applikációban egyszerűbben használhatók a menetrendek, áttekinthetőbb az utazástervezés. Egyetlen 

gombnyomással ki-be kapcsolhatók a járművek a térképen. Ki lehet választani, hogy az alkalmazás 

kevesebb átszállással vagy kevesebb gyaloglással tervezzen. Már be lehet állítani egyedi, gyors útvonalak 

tervezését, illetve az elmentett címeket is könnyebben lehet kezelni. 

  

 Forgalmi információk megjelenítése 

A BudapestGO-ba olvad a sokak által használt BKK Info applikáció. Ennek köszönhetően az alkalmazás az 

utazástervezés során jelzi az aktuális forgalmi változásokat is. 

  

 Főképernyőn a megvásárolt jegyek és bérletek 

A jegybemutatás is nagyon egyszerűvé válik. A widget funkció használatával a megvásárolt jegy kirakható a 

telefon főképernyőjére, azaz egy kattintással elérhető, érvényesíthető vagy bemutatható. 

  

 Testre szabható push üzenetek 

A BudapestGO semmit sem felejt el, és időben szól mindenről, például a bérlet lejárta előtt 2 nappal 

emlékeztet a fordulónapra is. A push értesítés igény szerint testre szabható, hogy ne zavarja a felhasználót. 

A kedvenc járatokra és megállókra vonatkozó értesítésekhez lehet választani konkrét napot, 

időintervallumot, járatszakaszt, és az is beállítható, hogy kizárólag a késésekről érkezzen push üzenet a 

képernyőre. 

  

A BKK ügyfeleinek innentől kezdve tényleg csak egyetlen dolguk lesz: hogy utazzanak. 

  

A BudapestGO jövője 

  

A digitalizáció korszakában nem létezik kész projekt. Születése után a BudapestGO azonnal továbbfejlődik. 

Számos – korábban már ismert – kiegészítő funkció megújítása jelenleg is tart, azok csak akkor válnak újra 

aktívvá, ha fejlesztésük befejeződött. A BKK természetesen kiemelten figyeli a látássérült és mozgássérült 

felhasználók igényeit, ezért esélyegyenlőséggel foglalkozó szakemberek bevonásával már most is zajlik az 

applikáció továbbfejlesztése a minél jobb felhasználhatóság érdekében. 

  

Még ebben az évben megvalósulhatnak az alábbi fejlesztések: 

 Tovább bővül a digitális jegyek száma, márciusban jönnek az időalapú jegyek. 

 Kerékpáros-tervezés során az applikáció figyelembe fogja venni a domborzati viszonyokat – tehát a 

magassági adatokat –, valamint a különböző nyomvonaltípusokat. 

 Megjelennek az alkalmazásban az igényvezérelt járatok, tehát majd az appon keresztül is lehet kérni 

a Telebusz szolgáltatást. 

  

Hosszú távú tervek: 

 A BKK célja, hogy az app teljeskörűen kiszolgálja a budapesti agglomerációs közlekedést is. 

 Beépülnek az alkalmazásba a navigációt és a parkolást segítő funkciók. 

 Megjelennek az utazástervezésben a hagyományos városi közlekedést kiegészítő eszközök – 

például a megosztható kerékpár- és rollerszolgáltatások –, valamint a taxik is. 

 A BKK hosszú távú célja a kombinált jegyek bevezetése is, amelyek többek között a családok vagy 

az otthonról dolgozók utazását segíthetik. 

https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kozossegi-kozlekedes/telebusz/
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 Elérhetők lesznek az alkalmazásban fővároshoz kapcsolódó egyéb információk is (pl. kulturális 

programok, szelektív gyűjtőpontok, stb.). 

  

A BudapestGO applikációt várhatóan napokon belül mindenki elérheti, bevezetése fokozatosan történik. Az 

új alkalmazás ingyenesen letölthető lesz a Google Play áruházból és az App Store-ból. Azok a felhasználók, 

akik már okostelefonjukra telepítették a FUTÁR applikációt, elegendő frissíteniük a régi alkalmazást. 

  

 

  

Bátran segíts, ha veszélyt látsz – életmentési egyszeregy a közösségi 

közlekedésben 
  

Budapest, 2022. február 10. – Az időben nyújtott segítség akár életet is menthet, de vajon bárki 

használhatja életveszélyben a defibrillátort? Mit jelez a „Mentőre vár” felirat a buszon vagy a 

villamoson? Mit tegyünk, ha utastársunknak láthatóan segítségre van szüksége? A Budapesti 

Közlekedési Központ és az Országos Mentőszolgálat stratégiai partnerséget kötött, hogy felhívják a 

figyelmet az elsősegély-nyújtás fontosságára a közösségi közlekedésben. Legfrissebb 

podcastadásunkban Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője volt Borsi Dávid, a BKK kommunikációs 

vezetőjének vendége. 

  

Adásunkból kiderül, milyen tünetek jelezhetnek életveszélyt, mi a teendőnk ilyen helyzetben a közösségi 

közlekedés résztvevőiként, s elbírjuk-e az életmentés ránk nehezedő terhét, vagy azzal járunk jobban, ha 

nem ártjuk bele magunkat az orvosok dolgába, az életmentést rájuk bízzuk inkább. 

  

A tévében gyakran látott mentőorvosnak épp az ismertsége a hátránya, és vajon milyen terhet ró rá ez 

munka közben? Csak orvos menthet életet? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Győrfi Pállal, az 

OMSZ szóvivőjével. 

  

Izgalmas esetek mellett megismerhetünk két életmentő mobilalkalmazást is a műsorból, és a végén egy-két 

kulisszatitokra is fény derül: például arra, hogyan lett Győrfi Pál mentőorvosból szóvivő, és honnan merít 

végtelennek tűnő energiát a sűrű mindennapokban a család és a hivatás mellett.   

  

A podcastsorozat tizedik epizódja már elérhető a Spotify-on, a SoundCloudon, az Apple 

Podcastokban, Deezeren és az Anchor FM oldalán. 

 

 
 

Határidők, amelyekre a BKK ügyfeleinek mindenképp figyelniük kell 
  

Budapest, 2022. február 21. – Fontos határidő közeleg: a nyugdíjas bérletigazolványokat március 31-ig 

kell érvényesíteni. Érdemes utazás előtt ellenőrizni a személyazonosításra alkalmas okmányok, a 

diákigazolványok és az utazási kedvezményekhez szükséges igazolások érvényességi idejét is, így 

elkerülhetők a kellemetlenségek. 

  

Továbbra is hatályosak a veszélyhelyzet idején érvényes intézkedések, ráadásul a szabályok február 12-én 

kiegészültek, amely az okmányok egy meghatározott, szűkebb körét érinti. A kellemetlenségek elkerülése 

érdekében a BKK összefoglalja ügyfeleinek, hogy a szabályos utazás érdekében mire érdemes odafigyelni 

az egyes igazolványtípusokkal kapcsolatban. 

 

 

  

https://open.spotify.com/episode/0LCJGZ4qkddER5HLw90Bpo
https://podcasts.apple.com/hu/podcast/nekem-budapest/id1541661884
https://soundcloud.com/bkk_budapest/nekem-budapest-10-adas-batran-segits-ha-veszelyt-latsz
https://soundcloud.com/bkk_budapest/nekem-budapest-10-adas-batran-segits-ha-veszelyt-latsz
https://deezer.page.link/KqweYoSzqTF596f5A
https://anchor.fm/bkkbudapest/episodes/Nekem-Budapest--10--ads--Btran-segts--ha-veszlyt-ltsz-e1e6ok5
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• Igazolványok és okmányok 

  

A 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt, illetve lejáró, magyar hatóság által kiállított, 

személyazonosításra alkalmas okmányok (ilyen a személyi igazolvány, az útlevél és a vezetői 

engedély) 2022. június 30-ig érvényesek. 

  

A magyar hatóság által kiállított egyéb hivatalos okmányok közül a 2020. március 11. és július 3. , valamint a 

2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt, illetve lejáró okmányok érvényességi ideje hosszabbodik 

meg június 30-ig. 

  

A tartózkodási, letelepedési és bevándorlási engedélyek kivételt jelentenek, ezek közül csak a 2020. 

november 4. és 2022. február 28. között lejárt, illetve lejáró okmányok érvényessége hosszabbodik meg idén 

június 30-ig. 

  

• Diákigazolványok 

  

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanév I. és II. féléves felsőoktatási, illetve köznevelési, valamint a 

2021/2022-es tanév I. féléves felsőoktatási érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokat 2022. június 

30-ig érvényes okmányként fogadják el. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra a diákigazolványt 

helyettesítő igazolásokra, amelyeket a tanintézmények elektronikus formában küldtek el a diákoknak, és 

azokat kinyomtatva használták eddig a tanulók. Azokat az igazolásokat, amelyek a rajtuk feltüntetett 

érvényességi idő szerint 2020. március 11. és július 3., vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között 

lejártak, illetve lejárnak, szintén 2022. június 30-ig kell érvényesnek tekinteni. 

  

A 2021/2022-es tanév II. féléves felsőoktatási matricával ellátott diákigazolványok a normál szabályok 

szerint, 2022. február 1-től 2022. október 31-ig érvényesek, a 2021/2022-es tanév köznevelési matricájával 

ellátott igazolványokat pedig 2021. szeptember 1-től 2022. október 31-ig fogadják el. 

  

Érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanulók diákigazolványa, akik 2003. augusztus 31. után 

születtek. 2022. június 30. után a 2005. szeptember 1-je előtt születettek már csak az aktuális tanévre vagy 

félévre szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolvánnyal jogosultak utazási kedvezményre. 

  

Az egyéb igazolásokról, valamint az egészségügyi dolgozók és egyes további személyek díjmentes 

utazásának feltételeiről korábbi közleményünkben olvashatnak bővebben. 

  

Március 31-ig kell érvényesíteni a nyugdíjas bérletigazolványokat 

  

A BKK felhívja a figyelmet arra, hogy a bérletigazolványok érvényességét nem hosszabbították meg, 

továbbá az álláskereső bérlet kiváltásához és a kisgyerekes bérletigazolvány érvényesítéséhez szükséges 

igazolásokra sem vonatkozik a hosszabbítás. 

  

A nyugdíjas bérletigazolványok döntő többségét az ellátottak utazási utalványa alapján állították ki, ezeket a 

bérletigazolványokat 2022. március 31-ig kell érvényesíteni. Az arra jogosultaknak az új, 2023. március 

31-ig érvényes utalványokat februárban és márciusban kézbesítik. Ahhoz, hogy az érintettek 

kedvezményesen vehessék igénybe a budapesti közösségi közlekedést, feltétlenül szükséges az 

érvényesítés, a nyugdíjas bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolvánnyal használhatók. Ha a 

bérletigazolvány érvényességi ideje lejár, a bérletet már akkor sem lehet használni, ha azon későbbi 

érvényességi idő van. 

  

Célszerű mielőbb felkeresni bármelyik ügyfélközpontot vagy pénztárt a nyugdíjas bérletigazolvánnyal, az új 

utalvánnyal és személyazonosításra alkalmas okmánnyal, kérve az érvényességi idő meghosszabbítását. 

Akinek a nyugdíjas bérletigazolványán hátul már mind a négy érvényesítési hely betelt, annak fényképet is 

szükséges vinnie, hogy azzal új bérletigazolványt készíthessenek. 

https://bkk.hu/hirek/2022/01/utazas-elott-erdemes-ellenorizni-az-igazolvanyok-ervenyesseget.7149/
https://www.bkk.hu/pontkereso/


KTE    20  2022. március 

 

 

A Stockholm-rendszert is bevetik a Blaha Lujza téren 
  

Budapest, 2022. február 23. – Elkezdődött a mesterséges váztalaj kialakítása a Blaha Lujza téren, 

amelynek elsődleges célja, hogy segítse a faveremrácsba kerülő fák gyökérzetének növekedését. A 

megújuló Blaha Lujza tér összhatásában jóval zöldebb lesz: a Fővárosi Önkormányzat törekvéseihez 

kapcsolódóan ligetes-fás találkozóhellyé alakítják át. 

  

A Blaha Lujza tér felújítása szerződés szerinti ütemben halad, már zajlanak a téren a további fatelepítés 

előkészületei. Összesen 80 fát ültetnek a térre, az új fák egyik részét egybefüggő zöldfelületbe, a másik 

részét pedig a burkolatba ültetik teljes talajcserével és talajszint alatti öntözőrendszerrel. A tér nagy részén – 

a fák környezetébe – térkő burkolatot építenek vízáteresztő fugázással és alépítménnyel. 

  

Elkezdődött a mesterséges váztalaj kialakítása, amelynek célja, hogy segítse a faveremrácsba kerülő fák 

gyökérzetének növekedését, egyúttal megfelelő alépítményként szolgáljon a térburkolatnak. Először agyag 

vízmegtartó réteget helyeznek el mélyen a földben, hogy annak vízmegtartó képessége biztosítsa a fák 

életben maradását. Ezen zúzott köves réteget terítenek szét, a résekbe pedig tápanyaggal dúsított, jó 

minőségű termőföldet mosnak. Ezután ültetik be a zúzott köves réteg fölé, termőföldbe a földlabdás fákat, a 

burkolat alá pedig teherhordó, de vízáteresztő zúzottkő-alépítmény kerül. 

  

Hagyományos esetben a burkolat alatti talajréteg tömörödik, oxigén- és vízszegény közeget képezve, emiatt 

a városi fák sínylődnek. A mesterséges váztalajba, vagyis a Stockholm Faültetési Rendszerrel ültetett fák 

azonban gyorsabban nőnek, jobb életkörülményeik miatt nagyobbak, szebbek és egészségesebbek lesznek, 

mint a tömörödött altalajba ültetett társaik. A zúzottkő-réteg nem engedi tömörödni a tápanyagdús 

termőföldet, a fák gyökerei kellő tápanyagot, oxigént és megtámasztást találnak a rések között. 

  

A faültetési munkák első üteme tavaly november 25-én kezdődött, eddig 19 fát ültettek el a nagy 

növénykazettába, és még 61 fát telepítenek, közülük csaknem ötvenet Stockholm-rendszerrel. Kilenc 

meglévő fát sikerült megmenteni, így a tervek szerint összesen 89 fa lesz a téren. 

  

Élhetőbbé tesszük Budapestet: így újul meg a Blaha Lujza tér 

  

• Határidőre elkészültek a növénykazetták szerkezeti falai és talajcseréje, a Szent Rókus Kórház felőli 

kazettában már a fákat is elültették; 

• befejeződtek a közműkiváltások, helyükre kerültek az új közművek; 

• megtörtént az aluljáró külső födémszigetelése, a Rákóczi út–Nagykörút csomópont útburkolatának 

felújítása; 

• elkészült a Márkus Emília utca érintett szakaszának szegélye, valamint útburkolata; 

• helyére került a Blaha Lujza tér egyik emblematikus eleme, a 60-as évek óta működő gomba alakú 

szökőkút új fémszerkezete; 

• befejezték a nagy szökőkút és a gomba alakú szökőkút vasbeton aknáit; 

• kicserélték az Erzsébet körúti középszigeten álló közvilágítási oszlopot, hogy a kivitelező a tavasszal 

kialakíthassa ott a gyalogátkelőket. 

  

Tavasszal, a növénytelepítésnek megfelelő időjárásban folytatódik a téren a faültetés, a burkolatok építése 

és a térbútorok kihelyezése, illetve a buszmegállók befejezése és az azokhoz tartozó térburkolatok 

kialakítása is megtörténik. 

  

• Mindezek mellett a tér burkolatából fellövellő vízjátékot építenek; 

• cserje- és évelőfelületeket alakítanak ki a növénykazettákban; 

• a Nemzeti Színház egykori székeire utaló köztéri székeket, valamint asztalokat helyeznek ki; 

• két új MOL Bubi gyűjtőállomást telepítenek, és számos egyedi kerékpártámaszt helyeznek el; 

https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/elkezdodott-a-faultetes-a-blaha-lujza-teren.6995/
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• akadálymentes nyilvános illemhelyet építenek; 

• a kereszteződésben három új gyalogátkelőt létesítenek, hogy a József körútival együtt mind a négy ágban 

felszíni akadálymentes, hangjelzéssel kiegészített gyalogosátkelő legyen; 

• új burkolati jeleket festenek fel az átépítés után, továbbá új KRESZ-táblákat helyeznek ki. 

  

Tavasszal kezdődik a Somogyi Béla utca felújítása 

  

A Blaha Lujza tér felújítása és – kapcsolódó fejlesztésként – a Somogyi Béla utca tavasszal kezdődő 

korszerűsítése várhatóan az év végére készül el. A munkák ideje alatt az Europeum bevásárlóközpont 

zavartalanul üzemel. Megközelítését a kialakított gyalogosfolyosók biztosítják, és autóval is elérhető az 

Europeum parkolóháza. A tér felújításával egy időben, a saját beruházásában megújul a Corvin Áruház is, 

amelyet már felállványoztak. 

  

A korszerűsítéssel kapcsolatos hírek, információk, valamint aktualitások a BKK Blaha Lujza térrel foglalkozó 

oldalán folyamatosan nyomon követhetők. További tudnivalókat és érdekességeket az erre a célra 

létrehozott Gyakran Ismételt Kérdések között, ezen a linken lehet olvasni, a felújítás eddigi jelentősebb 

eseményei pedig egy idővonalon érhetők el. 

 

 
 

 

 

 

ÚJABB SZAKASZ KÉSZÜLT EL AZ M4 AUTÓÚTBÓL ABONY ÉS 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS KÖZÖTT 

 
A 27 kilométeres szakasz megépülésével Szolnok megközelítése gyorsabbá és biztonságosabbá válik, 

valamint a város mentesül az átmenő forgalom terhétől. Az átadó ünnepségen jelen volt Varga Mihály 

pénzügyminiszter, Földi László országgyűlési képviselő, Herceg Zsolt országgyűlési képviselőjelölt, Szalay 

Ferenc, Szolnok polgármestere és Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója. 

Az M4 gyorsforgalmi út építése 2017-ben kezdődött az Üllő-Cegléd szakasz építésével. Az azóta eltelt majd 

öt év óta már közel 92 kilométert használhatnak a közlekedők. Kétszer két sávon juthatnak el az M0-tól 

Abonyig és birtokba vehették a Berettyóújfalu- Nagykereki-országhatár közötti autópálya szakaszt is. 

Az M4 gyorsforgalmi út Budapest-Abony közötti szakaszának folytatásában épülő Abony-Törökszentmiklós 

közötti szakasz kivitelezése 2019 nyarán indult. A 27 kilométeres gyorsforgalmi úton 4 csomópont épült 

Abony-keletnél, a Jászberényi és a Besenyszögi útnál, valamint Törökszentmiklós-nyugatnál. Az autósok 

komfortját két pihenő szolgálja: a Fokorú-pusztai egyszerű és a Szolnoki komplex pihenő, mely a 

későbbiekben benzinkúttal lesz bővíthető. A szakaszon 27 műtárgy épül, melyekből jelentősebbek a Zagyva 

feletti 168 méter és a Millér ér feletti 110 méteres hidak. 

A projekt keretében új híd épült a Tiszára. A Tisza ártéri hídja 415 méter, míg a mederhíd, a Szapáry híd 758 

méter hosszú. Ez utóbbi 8327 tonna súlyú, kétpályás, ortotróp pályalemezes, ferde gerincű, egycellás acél 

szekrényszerkezetekből áll össze. A teherviselő szerkezet összesen 644, átlagosan 13 tonna tömegű fő 

elem összeillesztéséből készült el. Legkisebb eleme 6,5 tonna, legnagyobb eleme 34,1 tonna. A híd Tisza 

feletti 148 méteres nyílásköze ebben a szerkezeti kialakításban Magyarországon rekordhosszúságú. 

 

 

https://bkk.hu/hirek/2021/11/jovore-indulhat-a-jozsefvarosi-somogyi-bela-utca-korszerusitese-is.6988/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/jovore-indulhat-a-jozsefvarosi-somogyi-bela-utca-korszerusitese-is.6988/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/gyakori-kerdesek-a-blaha-lujza-ter-felujitasarol/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/idovonal/
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Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta: 

Magyarország 2010-ben sebességet váltott a közúthálózat fejlesztése és a gyorsforgalmi úthálózat 

kiépítésében egyaránt. Ekkor még kevesebb, mint 1300 km-es volt Magyarországon gyorsforgalmi úthálózat 

hossza, mostanra már 1900 km fölé nőtt. Az elmúlt 3 évben már évente már több, mint 100 km autópálya és 

autóút épült. Fontos megemlíteni, hogy a beruházások nagy részét hazai forrásból sikerült megvalósítani, 

ami jelentős eredmény. Kiemelt feladatként kezeljük a megyei jogú városok a gyorsforgalmi úthálózatba 

történő bekötését. Az elmúlt 2 évben Eger, Salgótarján, Sopron, Szolnok, Szombathely és Veszprém is 

megközelíthető lett 2X2 sávon.  Terveink szerint néhány éven belül mind a 23 megyei jogú város 4 sávos 

úton lesz elérhető, ebből a munkából hátravan még Békéscsaba,  Kaposvár és Zalaegerszeg. 

A szolnoki autósok is magasabb sebességre kapcsolhatnak., hiszen az M4 fejlesztésével a város közelebb 

került Budapesthez. A 2×2 sávos kialakítás miatt a térségben gyorsabbá és biztonságosabbá válik a közúti 

közlekedés és minden tapasztalat azt mutatja, hogy ez jótékony hatással lesz a város és a környék 

gazdasági életére.  A ma átadott beruházás tehát javítja az itt élők életminőségét, hozzá tud járulni a 

vállalkozások erősítéséhez, vonzó beruházási környezetet biztosít és munkahelyeket teremt. 

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásban valósult 

meg. A kivitelezést a Colas Közlekedésépítő Zrt., a Colas Hungária Zrt. és a Duna Aszfalt Zrt. végezte nettó 

125,3 milliárd forint értékben. 

  

 

 
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTTAK AZ M6 AUTÓPÁLYÁN FELTÁRT 

RÉGÉSZETI LELETEKRŐL 
 

Kimagasló eszmei értékű, gazdag avar kori temetőt tártak fel a Janus Pannonius Múzeum munkatársai a NIF 

Zrt. beruházásában zajló M6 autópálya kivitelezésének helyszínén, a leendő Babarci Mérnökségi Telep 

fejlesztési területén. A pécsi Csontváry Múzeumban szervezett leletbemutatáson Schanda Tamás, az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum 

főigazgatója, Dr. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója, Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási 

vezérigazgató-helyettese és Tóth Zsolt, a Janus Pannonius Múzeum szakmai munkatársa, a feltárás 

vezetője tartottak sajtótájékoztatót. 

A beruházás tavaly februárban vette kezdetét és jelentős szerepet játszik, hiszen a Magyarországon 

átvezető öt nemzetközi közlekedési folyosó közül ez a Ploče – Szarajevó – Eszék – Budapest útvonal részét 

képezi. Az M6 autópálya országhatárig vezető, mintegy 20 km hosszú hiányzó szakaszának megépítésével 

teljeskörűen megvalósul az Adriai- és Balti-tenger térsége közötti közúti kapcsolatot biztosító, 1600 km 

hosszú TEN-T V/c jelű folyosó magyarországi nyomvonala. Célja továbbá a Duna menti és a mohácsi térség 
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közlekedésének javítása mellett az Észak- és Dél-Európa közötti tranzitforgalom biztonságos és gyors 

kiszolgálása. 

A fejlesztés keretében a 20 km-es autópálya szakasz 26,6 méteres koronaszélességén belül 2×2 

kialakítású, 3,75 méter széles forgalmi sáv, 3 méter széles üzemi sáv, továbbá középen egy 3,6 méter 

széles elválasztó sáv és 1-1 méter széles padka építése valósul meg. 

2021. augusztus és szeptember hónapokban a Várkapitányság koordinálásában a Janus Pannonius 

Múzeum próbafeltárást végzett a Társaságunk beruházásában lévő M6 autópálya Bóly – Ivándárda közötti 

szakaszán, ahol Baranya megye egyik leggazdagabb és legjelentősebb kora avar kori (7. század első fele) 

temetőjének 10 sírja került elő. A próbafeltárást követően 2021. októbert 25-én vette kezdetét a Babarci 

Mérnökségi Telep építésének teljes felületű megelőző régészeti feltárása, amely eredményeképp a feltárt 

sírok száma 44-re emelkedett. 

E sírmező az avar kor egyik leggazdagabb temetője. A sírok többségében volt aranytárgy, s többnyire nem 

is egy. A halotti obulusnak szánt bizánci aranypénzek száma tekintetében egyedülálló e sírmező. A férfiak 

jórészt fegyveresek, akiket veretes övvel, karddal, lándzsával, íjász felszereléssel, ritkán különlegességnek 

számító ezüst ivókürttel vagy üvegpohárral, sőt arany fülbevalókkal, valamint gazdagon, aranyozott bronz 

vagy ezüstveretekkel kivert szerszámzattal ellátott, egész lovakkal temettek el. A nőket, gyermekeket 

többnyire gazdag ékszerekkel, ezüst karperecekkel, arany fülbevalókkal helyezték a sírba. Egy nő karperece 

a kunbábonyi, kagán arany példányának hű mása ezüstből, ugyanez elmondható egy kisfiú mellé helyezett, 

vezéri leletnek számító ónozott ezüst ivókürtről is. 

A teljes harci díszben pompázó, felszerszámozott, veretekkel gazdagon díszített lovakkal eltemetett 

harcosokban a Dunántúl e régióját meghódító és uraló avar kori katonai réteg elitjét tisztelhetjük. A feltárt 

temető kimagasló eszmei és tudományos értékkel bír, a nemzeti vagyon jelentős részét képezi. 

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. beruházásában, uniós és hazai forrás felhasználásával valósul meg. A kivitelezést a S-D 2020 M6 

Konzorcium végzi nettó 88,7 milliárd forint értékben 

A régészeti leleteket bemutató sajtótájékoztatón Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium miniszterhelyettese elmondta: „ A kormány 2010 óta jelentősen növelte a gyorsforgalmi 

úthálózat hosszát, 2019 óta három egymást követő évben adunk át száz kilométert meghaladó új 

sztrádaszakaszokat. Régen tapasztalhattunk akkora fejlődést a hazai közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

terén, mint az elmúlt években. Magyarországon az értékmegőrzés és az értékteremtés kéz a kézben jár, 

hiszen egy jelentős fejlesztésnek számító autópálya építése közben bukkantak rá a lelőhelyre.” 

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte: „ A magyar régészeti tevékenység 

egy felbecsülhetetlen értékkel bíró feltárásáról beszélünk. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Nemzeti 

Régészeti Intézet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ne fossza meg a vidéki múzeumokat jogosítványaiktól, 

azokkal szoros együttműködésben dolgozik. Ennek remek példája a Janus Pannonius Múzeum szakmai 

gárdájának közreműködésével feltárt kora avar kori temető is. Fontos megemlítenünk továbbá a NIF Zrt. 

szerepét is, amely az infrastrukturális beruházásuk megvalósításán túl kiemelt fontossággal kísérte végig a 

feltárásokat. Ez a történelem és a kultúra magas tiszteletéről is tanúbizonyságot tesz.” 

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese A beruházás aktuális állásáról elmondta: 

“Beruházóként is kimagasló öröm ez és fontosnak tartjuk, hogy a fejlesztésen túl elegendő időt és erőforrást 

biztosítsunk az értékmentésre. Ezt a kettősséget a jövőben is tovább akarjuk vinni az együttműködő 

partnereinkkel. A Bóly – Ivándárda közötti M6 autópálya fejlesztése egy éve vette kezdetét. Ez a 20 km-es 

fejlesztési szakasz a Szarajevói folyosó még hiányzó magyarországi szakasza.  Az autópálya beruházás 

részét képezi a feltárás helyszínéül szolgáló Babarci Mérnökségi Telep, a nagynyárádi komplex pihenő és 

az ivándárdai ellenőrző állomás. A térségi kapcsolat kiszolgálására a szakaszon 3 csomópont is épül: az M6 

– M60 elválási-, a Bóly keleti- és a Villányi. A beruházás 2024 januárjában ér véget, ami azért is kiemelten 

fontos, mert a horvát partnereink egy 17 km-es szakaszt adnak át még az idei év során. Ennek 
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következtében 5 km marad a horvát autópálya és a magyar határ között. Ennek az 5 km-es szakasznak a 

kivitelezését idén kezdik meg és 2024 második felére fejezik be. Ezzel és a Társaságunk beruházásában 

lévő szakasz elkészültével teljes értékűen megvalósul a már említett folyosókapcsolat. A beruházásunk 

helyszínén jelenleg folyamatos az előrehaladás. Az utak tekintetében töltésépítési munkálatok zajlanak, a 

hidaknál szerkezetépítési munkák figyelhetők meg. Összességében elmondhatjuk, hogy nemcsak a Villány-

Mohács vasút fölött szeretnénk hidat építeni, hanem a múlt öröksége és az ígéretes jövő között is.” 

Tóth Zsolt, a Janus Pannonius Múzeum régésze szavait idézve: “Rengeteg nemesfém tárgy került elő, 

melyek kimagasló tudományos értéket képviselnek. De azáltal, hogy összefüggéseiben sikerült ezeket 

feltárni s dokumentálni, jelentőségük még kimagaslóbbá vált.”

 

 KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  
 

 
Jubileumi évfordulók 2022. március hónapban 

 

175 éve történt:(1847): 

Március 20.    Megalakul Pesten az Első Magyar Tisza Gőzhajózási Társaság. A Dubna Gőzhajózási 

Társaság Óbudai Hajógyára megtagadja a társaságnak a hajóépítést, ezért Londonban rendelnek gőzöst.  

                       

150 éve történt: (1872): 

Március 07.     A Közmunka-és Közlekedésügyi Minisztérium elrendeli a vasúti üzletmenetben a magyar 

nyelv fokozatos bevezetését.                           

 Március 09.  A király szentesíti a budapesti indóházakat összekötő vasút kiépítését elrendelő IX. 

törvénycikket. A költség: 8,75 millió frt. 

Március 10. -A király szentesíti a Miskolc-diósgyőri és a Máramaros-sziget-Szlatinai iparvasutak 

létesítéséről szóló XII. törvénycikket.   

          -Módosítják a Bátaszék-Dombóvár-Zákányi Vasútról szóló 1870. évi XXXIII. törvénycikket. A 

vontatási műhelyeket Dombóvár helyett Kaposvárott létesítik. 

Március 11. A Közmunka-és Közlekedésügyi Minisztérium figyelmezteti az érintetteket: az 

államútkaparóknak munkaidőben a szolgálati jelvényt viselni kell. 

Március 18. Megnyílik a Kassa-Odenbergi Vasút Igló-Abos közötti vonala. Hossza: 68 km. 

Március 22. A Közmunka-és Közlekedésügyi Minisztérium elrendeli a harmadosztályú kocsik 

berendezésének kényelmesebbé tételét. Csomag-és kalaptartókat szerelnek a személykocsikba.    

                                  

125 éve történt: (1897): 

Március 06. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Magyar Északnyugati HÉV engedélyokiratát. 

Március 20. Hatályba lép a IX.törvénycikk a kikötői illetékről. A kikötő hajók az illetékes révhivatalnál 

kikötői illetéket kötelesek fizetni. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

100 éve történt:(1922): 

Március 11. A kereskedelmi miniszter kiterjeszti a menekültek által elfoglalt vasúti kocsik 

felszabadításával, a vagonlakók és bútoraik elhelyezésével foglalkozó bizottság hatáskörét.  

Március 22. A Honvédelmi Minisztérium aviatikai fejlesztésről készített minisztertanácsi 

előterjesztésében javasolja, hogy a polgári légiforgalmi vállalatok a honvédelmi tárca terhére, de a 

kereskedelmi miniszter által intézve részesüljenek szubvencióban. 

Március 31. A minisztertanács döntése értelmében államilag szubvencionálni kell két polgári légiforgalmi 

vállalatot. (Magyar Légiforgalmi Rt. és a Magyar Aeroexpressz Rt.) A Kereskedelemügyi Minisztérium 

engedélyezi a Magyar Légiforgalmi Rt. megalakítását. 

 

75 éve történt:(1947): 

Március 10. Befejeződik a Nagyszentjános-Győr közötti 13 km-es pálya helyreállítása.    
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Március 31. A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. külterületi hetijegyet vezet be.       

                                         

50 éve történt:(1972): 

Március 01. Felemelik a balatoni személyszállítási díjakat. Egy óra sétahajókázás felnőtteknek : 7 Ft. 

Felemelik a MAHART hordszárnyas hajójáratainak viteldíjait. Pl. Budapest-Esztergom között 48 Ft, egy 

Budapest-Bécs retúrjegy 230 Ft, ill. 230ATS. 

Március 07. Az MSZMP Politikai Bizottsága határozatot hoz a közületi személyautók használatáról. 

Lehetőséget kell teremteni, hogy a közületi személygépkocsik használatára jogosultak anyagi ösztönzésük 

mellett önként lemondjanak a közületi autók háztól házig és magáncélú igénybevételéről. A közületi 

személygépkocsi használat csökkentésével,ill. megszüntetésével érintett vezetők személyautó-vásárlását 

(hitel, autó soron kívüli biztosítása) elő kell segíteni. Érvénybe lépés 1972. április 22. Érvényes: 1974. 

szeptember 27-ig. 

Március 09. Országos munkaértekezlet a Közlekedés-és Postaügyi Minisztériumban a közúti 

közlekedésről. 1971-ben az összesen fuvarozott áru 71%-át közúton szállították.     

Március 16. Magyar-jugoszláv egyezményt írnak alá a vasúti határforgalomról. Közös vasúti 

határállomások: Szabadka, Gyékényes, Murakeresztúr. 

Március 31. Megszűnik a forgalom Veszprém-külső-Meggyespuszta közötti 11 km hosszú vasútvonalon. 

 

25 éve történt: (1997): 

Március 04. A vasút és Európa címmel tudományos konferenciát rendeznek a Magyar Tudományos 

Akadémián. 

Március 07-12.Közvéleménykutatás az autópályákról. A megkérdezettek többsége az autópályák építési 

költségeit az autópályát használókkal fizettetné meg. Az üzemanyagárba mindössze a megkérdezettek 

ötöde építené be a költségeket, akárcsak az adókba. Az emberek döntő többsége szerint az államnak a 

jelenleginél nagyobb szerepet kellene vállalnia az autópályák fejlesztésében és a közlekedésből származó 

bevételek lényegesen nagyobb hányadát kellene visszafordítani a közlekedésbe. Ha mégis bevezetnék a 

matricarendszert, akkor évente átlagosan 6400 Ft-ot lennének hajlandók fizetni az emberek. 

Március 08. Forgalomlassító demonstrációt tartanak az M5-ös autópálya magas díja miatt Bács-Kiskun 

megyében. Megbénul a főváros belvárosában a közlekedés, mert a Kommunális Szolgáltatók Egyesülete 

200 gépkocsival felvonul. 

Március 16. A kamionokat szállító ún. Ro-La vonatok a Szeged melletti Kiskundorozsmáról egészen az 

olasz határig, a szlovéniai Sezanáig közlekednek. A naponta közlekedő vonatokon a fuvardíj egyirányú 

szállítás esetén 520 ECU, a retúrjegy pedig 980 ECU. 

Március 17. A MÁV Rt. létrehozza a Műszaki tanácsot, a műszaki-fejlesztési és beruházási feladatokhoz 

kapcsolódó döntések jobb megalapozása érdekében. 

 
 

SZAKMAI KÖNYVBEMUTATÓ 

2022. március 21. 17:00 - Makadám Klub 

„Kereszteződések” címmel (alcím: Család és hivatás) – 

magánkiadásban – jelenik meg Kálnoki-Kis Sándor (85) emlékirata.  

A szerző szakmai tevékenységét és családja történetét összefonódva, 

sztorizva meséli el, amint azt teszi számtalanszor, fehér asztal mellett 

családi, baráti, vagy szakmai körben. A 416 oldalon, több mint 800 

illusztrációt tartalmazó könyvből – ami kortörténeti dokumentum egy 

mérnök szemével - az élete, karrierje szakmai és politikai 

„kereszteződéseit” ismerhetjük meg. Ezt veszi körbe az a számtalan közúti 

kereszteződés – csomópont - melyek létrejöttének közvetve, vagy 

közvetlenül részese volt. A 15 éves közlekedés-tervezői, egyetemi 

tanársegédi gyakorlat – miközben 5 évig mellékfoglalkozásban 
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vendéglátóipari zongorista is volt - után 1975-től a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet igazgatója 

lett, a rendszerváltás átmenetében közlekedési miniszterhelyettes, majd helyettes államtitkár, végül 

nyugdíjazásáig a MÁV Rt. elnökeként vett részt az urbanisztika, és a közlekedés szakmai irányításában. A 

szerző 1960 óta a KTE tagjaként hosszú ideig a Városi Közlekedési Tagozat vezetőségében és az 

Egyesület társelnökeként tevékenykedett. A Magyar Mérnöki Kamarának alapító tagja. Az utóbbi 25 évben 

tanácsadóként tevékenykedett nagy ingatlan fejlesztések közlekedési kapcsolatainak, valamint kiemelten 

Debrecen és Törökbálint közlekedésfejlesztési feladatainak megoldásában. 70 évesen, miniszterelnöki 

megbízottként kérték fel Záhony és térsége komplex gazdaságfejlesztési programjának kormányzati 

koordinálására. Változatlanul aktív résztvevője a közlekedés és urbanisztika közéletének. 

A könyvet személyesen lehet átvenni 5000 forintos áron a 2022. március 21-én 17 órakor a Makadám 

Klubban (Budapest II. Lövőház utca 37.) rendezett könyvbemutatón, ahol Töröcsik Frigyes, szakmánk 

közismert, kiváló képviselője mutatja be a könyvet, és a szerzőt. A könyv a rendezvényt követően, illetve a 

szerző budapesti lakásán vásárolható meg, előzetes időpont egyeztetéssel, valamint postai úton is 

megrendelhető telefonon, vagy e-mailben (+36309607740; kalnokikis@gmail.com). 

 A könyvbemutatón -az egészségügyi előírások miatt- a létszám korlátozott. Ezért a részvételi 

szándékot kérjük, jelezzék 2022. március 1-jéig, a  szucs.boglarka@bpmk.hu e-mail címen, a 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaránál. 

 
 

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.  
 
 

 
A Közlekedéstudományi Szemle 2022. évi 2. számának 

 
várható tartalma 

 
Schváb Zoltán 
84 éve a közlekedéstudomány élvonalában 
Modern, innovatív kutatóközpont lett a KTI 
Esztergár-Kiss Domokos – Aba Attila 
Az elektromos mikromobilitás keretrendszere és városi igények feltárása európai példákon 
keresztül 
 
Schmeller Dalma 
A fenntartható városi közlekedés fejlesztése Nantes példáján 
 
Trexler Máté 
Közlekedési párhuzamosságok vizsgálata a Győr–Balaton vasúti tengely mentén 
 
Horváth Balázs, Török Ádám 
Emlékeztető: az MTA Közlekedés- és Járműtudományi Bizottságának üléséről – A Magyar 
Tudomány Ünnepén 
 
Szabó Patrícia – Lengyel Henrietta – Dr. Henézi Diána 
Jelzőtábla-felismerő rendszerek vizsgálata különös tekintettel a sebességkorlátozásokra 

mailto:kalnokikis@gmail.com
mailto:szucs.boglarka@bpmk.hu
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Pályázati úton támogatta a Közlekedéstudományi Szemle kiadását 
 

 

 
 

Városi Közlekedés   

Előfizetési információk: 

A Közlekedéstudományi Egyesület lapja 

Az újság előfizetéséhez töltse ki az alábbi megrendelő lapot és küldje meg, a vk@ktent.hu e-mail címre. 

M E G R E N D E L Ő L A P 

 A korábbi számok megvásárolhatók a KTE Titkárságán 

1066 Budapest, Teréz Krt. 38. 

Tel: +36-1-353-2005, +36-1-353-0562 

E-mail: vk@ktenet.hu 

 
 
 

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 

https://ktenet.hu/uploads/VK%20UJSAG/Megrendelo%20lap_VK_v7.docx
mailto:vk@ktenet.hu
http://www.ktenet.hu/

