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6. Melléklet
6. 1. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1024/1968. (X. 31.) számú határozata a közlekedéspolitikai koncepcióról 196
1. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a közlekedés- és postaügyi miniszter által
előterjesztett és az országgyűlés által az 1968. október 16-18-i ülésszakon jóváhagyólag tudomásul vett közlekedéspolitikai koncepció célkitűzéseinek megvalósítása érdekében különösen fontosnak tartja
– a közlekedési ágak közötti munkamegosztás javítását, ezen belül elsősorban a közúti
közlekedés részarányának célszerű növelését;
– a személyszállítás színvonalának - gyorsaságának, pontosságának, biztonságának és
kényelmének
– emelését, a szolgáltatások bővítését és minőségük javítását;
– az árutovábbítás sebességének és gazdaságosságának növelését;
– a vasúti hálózat és a vasúti üzem korszerűsítését, racionalizálását;
– a közúti hálózatnak és a közúti közlekedést kiszolgáló létesítményeknek a gépjármű
közlekedés fejlődésével összehangolt fejlesztését;
– a közlekedés gazdaságosságának további fokozását, a közlekedés devizaszerző és
deviza kímélő tevékenységeinek bővítését, a nemzetközi szállításokban a hazai fuvareszközök széles körű felhasználását;
– a közlekedési dolgozok munkakörülményeinek és szociális helyzetének javítását
2. A Kormány a vasúti hálózat racionalizálása keretében szükségesnek tartja
– a gazdaságtalan, kisforgalmú vasútvonalak áru- és utasforgalmának közútra terelését;
– a vasúti áruforgalom körzetesítését
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A vasúti forgalom átterelését és a körzetesítést megfelelő politikai és gazdasági előkészítés előzze meg. Döntés előtt meg kell hallgatni az érdekelt minisztereknek és országos hatáskörű szervek vezetőinek, valamint az érdekelt megyei tanácsok végrehajtó bizottságának
véleményét és figyelembe kell venni az érintett területek gazdaságfejlesztési szempontjait,
valamint a honvédelmi érdekeket is. A személyszállításnál a hivatásforgalomban résztvevő
utasok részére a jelentkező díjtöbblet mértékéig a forgalomáttereléstől számított három évig
díjszabási kedvezményt kell adni. Az áruszállításnál a rendszeresen fuvaroztatok a jelentkező
többletköltség ellensúlyozására az áttereléstől számított legfeljebb három évig, ugyancsak
díjszabási kedvezményben részesülhetnek.
Az áruforgalom áttereléséhez szükséges műszaki- gazdasági előfeltételek költségfedezetet a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumnak saját forrásaiból, a közlekedési szakágaknál jelentkező megtakarításokból és meghatározott esetekre a megtakarítások egy részéből
képzett, elkülönített közlekedéspolitikai alap létesítése útján kell biztosítania. A közlekedéspolitikai alapot egyrészt a kisforgalmú vasútvonalak és állomások forgalmának átterelése következtében a vasútnál jelentkező üzemi eredményjavulás átcsoportosítása, másrészt a forgalomáttelés következtében megtakarítható felújítások értékének és felszabaduló állóeszközök
nettó vissznyereményi értékének bevonása útján kell létrehozni. A személyforgalom áttereléséből a hivatásforgalomban adódó díjszint különbséget a személyszállítás dotációs rendszerének megfelelő módosításával kell kiegyenlíteni. A vasúthálózat racionalizálásának eredményeként felszabaduló vasutas dolgozók elhelyezését kellő gondossággal előkészített átirányítással üzemen belül kell megoldani.
Fock Jenő s.k.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke
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6. 2. A közlekedés- és postaügyi miniszter 8/1971. (X. 23.) KPM számú rendelete a városi
közlekedéspolitika koncepciójának kiadásáról 197
1. §.

A városi közlekedés hatékony fejlesztésének biztosítása érdekében a Magyar Forra-

dalmi Munkás-Paraszt Kormánynak az Országgyűlés által 1968-ban elfogadott közlekedéspolitikai koncepciója alapján, annak bővebb kifejtést igénylő részeként a városi közlekedéspolitika koncepcióját – az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel
egyetértésben – a rendelet mellékleteként irányelvként kiadom.
2. §.

A városi közlekedéspolitika koncepciójában foglaltakat a városi közlekedés szervezése

és fejlesztése során figyelembe kell venni.
3. §.

A városi közlekedéspolitika koncepciójában foglalt célkitűzések megvalósítása érdek-

ében különösen fontos:
– a városon belüli és városkörnyéki helyváltoztatási igények biztonságos, az adott társadalmi, gazdasági helyzettel arányos színvonalú, a város szerepével és fejlesztési terveivel összhangban lévő kielégítése, ennek megfelelően Budapest és környéke közlekedésének kiemelt fejlesztése;
– a városi és az országos közlekedés összehangolt fejlesztése, ezen belül elsősorban az
országos főútvonalak városi átkelési szakaszainak, valamint az országos gyorsforgalmi utak városi kapcsolatainak helyes kialakítása;
– a tömegközlekedés és az egyéni gépjárműközlekedés összehangolt, helyes arányú
fejlesztése, a kettő közötti célszerű munkamegosztás biztosítása, ennek érdekében
Budapesten a tömegközlekedés gerincét alkotó metróhálózat gyorsított ütemű kialakítása, a hozza csatlakozó környéki vasúti, illetőleg gyorsvasúti közlekedés gyorsabb
fejlesztése, korszerűsítése, a nagyreszt felszín alatti vezetésű metró hálózat kialakításával a fő forgalmi irányokban a tömegközlekedés és az egyéni közlekedés vertikális
szétválasztása, a metró által kiszolgált vonalakon a kötöttpályás felszíni tömegközlekedés megszüntetése, a gépjárműforgalom részére jelentős útfelületek felszabadítása.
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Budapesten és a vidéki városokban az autóbuszközlekedés erőteljes fejlesztése, majd
a budapesti gyorsvasúti hálózat kialakulásával összhangban a fővárosi autóbuszhálózat bizonyos mértékű csökkentése, az autóbusz metróra való ráhordó szerepének egyidejű növelése mellett;
– a tömegközlekedésen belüli helyes munkamegosztás érdekében az épülő metró vonalak tehermentesítő hatása következtében nélkülözhetővé való villamosvasúti vonalak megszűntetése, valamint azoknak az egyvágányú villamos vasúti vonalaknak a
fokozatos megszűntetése, amelyek várható csekély forgalmuk miatt kétvágányúsírásra nem kerülnek (új egyvágányú villamosvonalak nem létesíthetők);
– a városi főúthálózat fejlesztése, korszerűsítése, kapacitásának növelése, egyenletes
területi ellátottság biztosításává forgalombiztonság növelése, továbbá forgalmi csomópontok, közúti vasúti keresztezések stb. vonatkozásában a kapacitásegyenlőség
biztosítása, amely Budapesten jelentős számú többszintű, vidéki varosokban nagyobbrészt szintbeni csomópont építését igényli;
– a városi lakosság közvetlen áruellátását és szolgáltatási igényeit kielégítő teherszállítás, valamint a lakossági szállításokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások feltételeinek
biztosítása;
– a személygépkocsik tárolási, parkolási és kiszolgálási igényeinek kielégítése;
– a városi forgalomirányítás magas színvonalú fejlesztése és korszerűsítése;
– a városi utak tervszerű, folyamatos fenntartása;
– a városi közlekedéstervezés színvonalának további emelése, a területfelhasználáson
alapuló forgalom-előre becslés és matematikai módszerekkel való forgalomelosztás
általános alkalmazása, a jóváhagyott közlekedésfejlesztési tervek következetes gyakorlati megvalósítása;
– a városi közlekedés egészségügyi ártalmainak csökkentése;
– a városi közlekedés munkaerő igenyenek mérséklése; a munkaerő biztosításához
szükséges bérezési, munkaügyi, szociális stb. intézkedések fokozatos megvalósítása.
4. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Csanádi György s. k., közlekedés- és postaügyi miniszter
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6. 3. A Minisztertanács 1011/1979. (V. 16.) számú határozata a közlekedéspolitikai koncepció tovább fejlesztéséről 198
A Minisztertanács a közlekedéspolitikai koncepció továbbfejlesztése érdekében - az Országgyűlés 1978. október 26-27-i ülésszakán elfogadott határozatnak megfelelően - a közlekedéspolitikai koncepcióról szóló 1024/1968. (X. 31.) Korm. számú határozatot a következők szerint módosítja és egészíti ki:
1. Az ország közlekedési rendszerét a népgazdaság teljes szállítókapacitása, az ezek
működéséhez szükséges létesítmények és szervezetek képezik. A közlekedési alágazatok e rendszer együttműködő részei, egymást kiegészítik és összehangoltan kapcsolódnak egymáshoz.
2. Az egyes szállítási feladatokat az a közlekedési alágazat teljesítse, amely azokat a
legkisebb élő- és holtmunka, valamint energiaráfordítással, népgazdasági szinten hatékonyan és jó minőségben, biztonságosan képes ellátni. A szállítási feladatok célszerű
megosztását, a közlekedési alágazatok együttműködését elsősorban gazdasági, szükség
esetén hatósági eszközökkel kell szabályozni.
3. Gyorsítani és szervezettebbé kell tenni az áruszállítást, a szállítókapacitások kihasználását. Ehhez - a korszerű szállítási módszerek és eszközök széles körű alkalmazása mellett - a termelő, a készletező, a szállító és a felhasználó szervezetek összehangolt fejlesztési-szervezési munkája szükséges. Ezúton is biztosítani kell a népgazdaságban a közlekedési beruházások erőforrásainak és a rakodásokhoz szükséges munkaerőnek az optimális felhasználását. Szükséges a körzeti pályaudvaroknak és a különböző közlekedési
ágazatok egyéb találkozási pontjainak megfelelő színvonalú műszaki kiépítése.
4. A személyszállítási szükségletek kielégítése a tömegközlekedés és az egyéni közlekedés együttes feladata. A közöttük kialakítható arányokat a lakossági igények és a nép-
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gazdasági lehetőségek határozzák meg, érvényesítve a tömegközlekedés elsőbbségét.
A személygépkocsi-állomány [sic!] növekedési ütemét - a fogyasztói igények mellett az üzemeltetéshez szükséges fejlesztési lehetőségek határozzák meg.
5. A fejlesztésre szolgáló anyagi forrásokat úgy kell felhasználni, hogy biztosítsák a
közlekedési rendszer alágazatainak összehangolt fejlődését. Az arányok kialakítása során elsősorban a közhasználatú közlekedés fejlesztését, teljesítőképességének
növelését és műszaki színvonalának emelését kell célul kitűzni.
A szállítási folyamat meghatározó elemeinek - jármű, pálya és egyéb létesítmények - arányos és folyamatos fejlesztése legyen összhangban a biztonságos és gazdaságos üzemi technológiával. Azokon a területeken, ahol a fejlesztés a szükségletektől elmaradt és emiatt aránytalanságok jöttek létre, a fejlődést meg kell gyorsítani
A nemzetközi közúti és vasúti fővonalak, határállomások a forgalom igényeinek megfelelően - az érdekelt országokkal egyeztetve - úgy bővüljenek, hogy megbízhatóan
töltsék be szerepüket az európai közlekedési rendszerben.
Az egyes közlekedési alágazatoknál a fő fejlesztési célok a következők: A vasúti pályák és biztosító berendezések korszerűsítését és fejlesztését gyorsított ütemben
kell folytatni. A legnagyobb forgalmú vonalak műszaki jellemzői feleljenek meg a
nemzetközi követelményeknek. Alapvető a csomópontok, rendezőpályaudvarok [sic!],
határátmenetek rekonstrukciója és fejlesztése. Továbbra is kiemelt feladat a záhonyi
átrakókörzet folyamatos fejlesztése.
A közúti közlekedés jelenleg főváros-központú sugaras úthálózatát fokozatosan
sugaras-gyűrűs főhálózati rendszerré kell átalakítani, kiemelten kezelve az úthálózat
karbantartását és korszerűsítését. Folytatni kell az autópályák, autóutak és az országos
főúthálózat, valamint a nagy hidak és külön szintű közúti-vasúti kereszteződések korszerűsítését és építését. A tanácsi utak kiépítése az országos úthálózattal összehangoltan folytatódjon.
A közületi gépjárműállomány növekedése mellett célszerű gyorsabb ütemben
fejleszteni a nagyobb hatékonysággal üzemeltethető szervezett közúti közlekedést. A
közületi tehergépkocsi- és autóbuszállomány [sic!] kapacitását az eddiginél nagyobb
mértékben kell kihasználni.
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Budapesten folytatni kell a metróhálózat építését és gondoskodni a helyi, környéki és távolsági tömegközlekedés rendszerének, valamint a metró kapcsolatainak
további kiépítéséről, a gyorsvilla- mos-hálózat kialakításáról az elővárosi vonalak
gyorsvasútié fejlesztéséről. Szükséges növelni a dunai átkelőhelyek átbocsátóképességét.

Fokozatosan ki kell építeni a fővárost elkerülő autópálya-körgyűrűt.

A vízi közlekedésnek fokozatosan ki kell használnia a hazai vízi úthálózatból és főleg
az európai vízi úthálózat fejlődéséből adódó lehetőségeket. A légi közlekedés területén
kiemelt feladat a Ferihegyi repülőtér bővítése és a forgalomirányító rendszer korszerűsítése.
6. Az ipar, az építőipar és a külkereskedelem támogassa, illetve segítse a közlekedési
alágazatok fejlesztését. A fejlesztés alapvető bázisa a hazai ipar és a szocialista import
legyen.
7. Folytatva a nemzetközi közlekedési és szállítási szervezetekben való aktív részvételt, különös figyelmet kell fordítani a szocialista országok közlekedési szerveivel, vállalataival történő együttműködésre.
8. A közlekedés gazdaságosságát az állóeszközök ésszerű kihasználásával, az üzemi
technológia korszerűsítésével, a munkaerő hatékony foglalkoztatásával, a fejlett munka- és üzemszervezési módszerekkel növelni kell. A gazdasági ösztönzés segítse, hogy
a külkereskedelmi áruszállítási igények kielégítésében növekedjen a hazai fuvareszközök felhasználása. Teljesebben ki kell használni az ország közlekedésföldrajzi [sic!]
helyzetéből adódó lehetőségeket.
9. Fejleszteni, javítani szükséges a munkahelyi viszonyokat, a szociális és egészségügyi ellátást, a munkavédelmet, növelni a dolgozók erkölcsi-anyagi megbecsülését. A
túlmunka idő igénybevételét tovább kell mérsékelni. Az üzemi balesetek csökkentése,
a biztonság fokozása alapvető követelmény a közlekedés minden területén.

– 87 –

BALOGH TAMÁS ZOLTÁN

10. A közúti közlekedés fejlődésének következtében növekszik az emberi tényezők
szerepe, s ezért sürgető, folyamatos feladat a lakosság egyre jobb felkészítése a forgalomban való részvételre.
11. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az 1024/1968. (X.
31.) Korm. számú határozat 1. pontja hatályát veszti, 2. pontjának számozása pedig 11.
pontra változik.
Lázár György s. k.,
a Minisztertanács elnöke

– 88 –

AZ 1968-AS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ HATÁSA A DEBRECENI TÖMEGKÖZLEKEDÉSRE

6. 4. Közlekedési miniszterek listája 1944-1989. között 199

Közlekedésügyi miniszterek 1945 és 1989 között
Név
Hivatal kezdete

Hivatal vége

1945. május 11.

1945. május 11.
1945. november
15.

Miniszterségének hivatalos neve
Kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter
Kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter

Kormány
Ideiglenes Nemzeti
Kormány
Ideiglenes Nemzeti
Kormány

1944. december 22.

1945. november 15.

1946. február 4.

Közlekedésügyi miniszter

1946. február 4.

Közlekedésügyi miniszter

1948. augusztus 5.

1947. május 31.
1948. december
10.

Tildy-kormány
Nagy Ferenckormány

Közlekedésügyi miniszter

Dinnyés-kormány

1948. december 10.

1949. február 18.

Közlekedésügyi miniszter

Dobi-kormány

1949. február 18.

1949. június 11.

Közlekedésügyi miniszter

Dobi-kormány

1949. június 11.

Közlekedés- és postaügyi miniszter

Dobi-kormány

1952. január 5.

1952. január 5.
1952. augusztus
14.

Közlekedésügyi miniszter

Dobi-kormány

1952. augusztus 14.

1953. július 4.

Közlekedésügyi miniszter

1953. július 4.

1955. április 18.

Közlekedés- és postaügyi miniszter

Rákosi-kormány
Első Nagy Imrekormány

1955. április 18.

1956. október 24. Közlekedés- és postaügyi miniszter

1956. október 24.

Közlekedés- és postaügyi miniszter

1961. szeptember 13.

1956. október 29.
1956. november
3.
1961. szeptember
13.
1963. december
7.

1963. december 7.

1965. június 30.

Közlekedés- és postaügyi miniszter

Münnich-kormány
második Kádárkormány
második Kádárkormány

1965. június 30.

1967. április 14.

Közlekedés- és postaügyi miniszter

Kállai-Kormány

1967. április 14.

1974. április 27.

Közlekedés- és postaügyi miniszter

Fock-kormány

1974. április 27.

1975. május 15.

Közlekedés- és postaügyi miniszter

Fock-kormány

1975. május 15.

1976. október 29. Közlekedés- és postaügyi miniszter

Lázár-kormány

1976. október 29.

1983. július 1.

Közlekedés- és postaügyi miniszter

Lázár-kormány

1983. július 1.

1984. június 27.

Közlekedési miniszter

Lázár-kormány

1984. június 27.

Közlekedési miniszter

Lázár-kormány

1987. június 25.

1987. június 25.
1988. november
24.

Közlekedési miniszter

Grósz-kormány

1988. november 24.

1989. január 1.

Németh-kormány

1989. január 1.

1990. május 23.

Közlekedési miniszter
Közlekedési, hírközlési és építésügyi
miniszter

Gábor József
Gerő (Singer) Ernő

Bebrits Lajos

dr. Csanádi György
1956. október 29.
Kossa István
1958. január 28.

Közlekedés- és postaügyi miniszter
Közlekedés- és postaügyi miniszter
Közlekedés- és postaügyi miniszter

dr. Csanádi György

Hegedüs-kormány
Második Nagy
Imre-kormány
Második Nagy
Imre-kormány

Rödönyi Károly

Pullai Árpád

Urbán Lajos

Derzsi András
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6. 5. Dr. Csanádi György beszéde 1968. október 17-én 200
Tisztelt Országgyűlés!
Mint a népgazdaság közlekedési ágazatának képviselője, a forradalmi munkás-paraszt kormány nevében beterjesztem a magyar közlekedéspolitika fejlesztési koncepcióját és a vasúti
törvényjavaslatot.
A magyar törvényhozás és jogalkotás sokszor foglalkozott a közlekedés problémáival,
de az egész ország fejlődését érintő, átfogó közlekedéspolitikai koncepciót százhúsz évvel
ezelőtt tárgyalt utoljára. Az ennek alapján hozott 1848. évi XXX. törvénycikk közlekedésügyünk fejlődésében hosszú ideig meghatározó szerepet játszott. Ha nem akarjuk azt, hogy a
közlekedés előre haladásunk fékje legyen, akkor olyan új közlekedéspolitikai koncepciót kell
kialakítanunk, amely megfelel a mai modern élet követelményeinek és viszonylag hosszabb
időre megszabja a fejlődés útját.
A két világháború között – noha a közlekedéstechnikában akkor is voltak nemzetközileg elismert úttörő eredményeink – országunk közlekedési rendszere távol állt attól, hogy korszerűnek lehetett volna nevezni. Ezt a közlekedési rendszert pusztította el a második világháború. Viszont a gyors újjáépítés során lényegében csak a háború előtti elmaradott színvonalú
közlekedési eszközöket lehetett életre kelteni. Ennek ellenére az 1960-as évek elejéig sikerült
a megtöbbszöröződött szállítási feladatokat ellátni. Később azonban közlekedésünk szinte
állandósult kapacitáshiánnyal küzdött, s csak a legutóbbi esztendőkben jutottunk el odáig,
hogy általában eleget tudunk tenni a reánk háruló feladatoknak.
Közlekedésünk túljutott a legnehezebb éveken
A közlekedés- és postaügyi miniszter ezután ismertette az egyes ágazatok fejlődését. Kiemelte, hogy az ország közlekedésének gerincét képező vasút rekonstrukciója jelentősen előre haladt. Beszélt a villamosítás, dieselesítés eredményeiről és erényeiről, a Korszerű vasúti pályatestek építéséről, valamint az évenként beszerzésre kerülő személykocsikról és tehervagonokról. A közúti közlekedésről szólva megemlítette, hogy sikerült az országos közúti hálózat kor-
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szerűsítésének ütemét meggyorsítani. Bármennyire jelentős volt is azonban az úthálózat fejlesztése, az építés üteme nem tartott lépést a gépjárműállomány növekedésével. 1960 óta a
személyautók száma az ötszörösére növekedett, s ma több mint 150 ezer. Rohamosan nőtt az
autóbuszok és a teherautók száma is. Ma a rendszeres autóbuszjáratok 2600 települést kötnek
össze, az autóbuszhálózat hossza pedig 20 ezer kilométer fölé emelkedett. A miniszter szólt a
légi közlekedésről, valamint a hajózásról is, majd így folytatta: – Ma már megállapíthatjuk,
hogy közlekedésünk túljutott a legnehezebb éveken, s jelenleg kellő tartalékok nélkül ugyan,
de általában megfelel a népgazdaság, a lakosság igényeinek. A haladás azonban e fejlesztések
ellenére sem kielégítő, sok még a kifogás a személyszállításra, a különböző szolgáltatások
minőségére és a korszerűségre.
Tisztelt országgyűlés!
A közlekedéspolitikai koncepció, amely most önök előtt fekszik, azt a célt szolgálja, hogy
közlekedésünk meglevő helyzetének, állapotának, színvonalának reális és sokoldalú elemzése
alapján kijelölje a távlati fejlesztés fő irányait. Közlekedéspolitikai koncepciónk tizenkét éves
távlatra szól. Gondos mérlegelés alapján úgy találtuk, hogy a tudomány és a technika mai
rohamos fejlődése mellett körülbelül ez az a távlat, amelyet elég biztonsággal előre láthatunk,
s amely idő alatt behozhatjuk lemaradásunkat. Hazai viszonyaink és a mai korszerű közlekedéstechnika reális talaján maradva a koncepció a legfontosabb fejlesztési céljainkat igyekszik
egységes egészbe foglalni.
Abból a tényből indultunk ki, hogy közlekedésünk korszerűsítését a leggazdaságosabban és legcélszerűbben a meglevő hálózati struktúrára kell építeni. A személy- s főként
az áruszállításban belátható ideig tehát a legnagyobb terhelést továbbra is a vasút vállalja
magára. A vasút rekonstrukciója keretében tovább folytatjuk a vonalak és a vontatás korszerűsítését, megszüntetjük a gőzmozdonyokat és felfrissítjük, bővítjük a járműparkot. A gépjárműforgalom biztonsága és gazdaságossága megkívánja az úthálózat fejlesztését és jó karbantartását is.
Ezután dr. Csanádi György kifejtette, hogy a közlekedéspolitika nem kívánja elhanyagolni a hajózás és a légi közlekedés fejlesztését sem, noha országunk közlekedési rendszerében ez a két ág százalékosan jóval kisebb szerepet játszik. Felhívta az országgyűlés figyelmét,
hogy a koncepció nem foglalkozik részletesen a városi közlekedés problémáival. Bár ezt a
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témát fontosnak tartja, ez szoros része a városfejlesztésnek, amely a tanácsok feladata.
Hangsúlyozta, hogy a közlekedéspolitikai koncepciókban külön fejezetet szenteltek a kis forgalmú vonalak és állomások forgalma átterelésének, a körzeti állomási rendszer kialakításának. Ez a téma a legutóbbi hónapokban sokat foglalkoztatta a helyi tanácsokat és az ország
közvéleményét. A vasúthálózatban kétezer kilométer összhosszúságú [sic!] kis forgalmú vasútvonal van, ezekre a vonalakra a vasúti áruszállításnak alig több mint 1 százaléka a személyszállításnak pedig 3 százaléka jut.
Az öreg felépítményű vonalakat részben most, részben a következő ötéves tervek idején fel kellene újítani, amire legalább két és fél milliárd forintot kellene költeni. A közérdeklődésre számot- tartó témát a miniszter így folytatta: – Ha ezeket a vonalakat felújítanánk,
újabb 30-50 évre állandósítanánk a mai helyzetet, hogy úgy mondjam, drága pénzen konzerválnánk azt, ami már régen idejét múlta. Ugyanakkor a közutakat a kis forgalmú vasútvonalak
által ellátott területeken is ki kell építeni. Ha tehát nem avatkoznánk közbe, nagy költséggel
párhuzamos és rosszul kihasznált közlekedési kapacitások keletkeznének. Ügy gondolom,
hogy ekkora luxust nem engedhetünk meg magunknak. Hasonló a kis forgalmú vasútállomások problémája is. Normál nyomközű vasúthálózatunkon több mint ezer állomás átlagosan hét
kilométerre van egymástól. Ezek felén, mintegy ötszáz állomáson az összes áruforgalom még
a napi három teherkocsit sem éri el. Ezek karbantartása és felújítása ugyancsak nagy összegeket emésztene fel.
Előtérben a körzetesítés
A probléma korszerű megoldása az úgynevezett körzeti állomás-rendszer, amelynek fokozatos kiépítését a koncepció előirányozza. Ha a következő 10 -12 év alatt a legkisebb forgalmú
500 állomáson az áruforgalmat megszüntetjük, a vasút áruforgalmának csak 5-10 százaléka
kerül át más állomásra, de ezzel megnyitjuk az utat a korszerű vasútfejlesztés számára. A körzetesítés révén nyerhető előnyöknek természetesen van bizonyos ellentételük: megnő az áruk
egy részének közúti fuvarozási távolsága. Az áruforgalom koncentrációja azonban elősegíti a
gépjárművek jobb kihasználását, az önköltség csökkentését.
A felszólaló hangsúlyozta, hogy a számítások szerint a jelenlegi ár- és tarifaarányok
mellett sok helyen az utasok és a fuvaroztatók kedvezőbb helyzetbe kerülnek, bár az is igaz,
hogy más üzemek számára többlet- költséget okoz. A tárca méltányosnak tartja, hogy az ér– 92 –
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dekeltek részére – különös tekintettel a mezőgazdasági üzemekre – átmeneti díjkedvezményt nyújtsanak. A kedvezmény ideje [vált] – amely általában három év lesz – az érdekeltek; a munkába járó dolgozóknak és tanulóknak, valamint a rendszeres árufuvaroztatóknak
módjukban lesz, hogy életkörülményeiket, gazdálkodásukat az új helyzetnek megfelelően
alakítsák ki.
A közlekedéspolitikai koncepció megvalósításának – a politikai, műszaki és gazdasági
előfeltételek megteremtésén túl, vannak jogi vonatkozásai is – folytatta ezután a miniszter. Szocialista jogalkotásunk az 1960-as évektől megkezdte a régi jogszabályok felülvizsgálatát,
új jogszabályok alkotását.
A beterjesztett vasúti törvény- javaslat törvényerőre emelésével régi hiányt pótolunk,
ugyanis a vasutakra vonatkozó alapvető rendelkezéseket átfogóan tartalmazó törvény a felszabadulása előtt sem volt. A fuvarozási tevékenységre vonatkozó jogszabályoktól eltekintve
a vasútra vonatkozó jogszabályok jelentős része elavult, még a kapitalista időkből származik.
Más részük, amely ma is korszerűnek nevezhető, csak részletszabályozásokat tartalmaz. Ezért
vált szükségessé az egységes, a szocialista társadalmi-gazdasági rend, a technikai fejlődés
Igényeinek megfelelő vasúti törvény kidolgozása.
Új vasúti törvény
A beterjesztett vasúti törvény- javaslat – amely 4 fejezetből áll – a vasutak irányításával, létesítésével, átalakításával kapcsolatos rendelkezései mellett foglalkozik az állampolgárok jogait
érintő kérdésekkel; és a közforgalmú vasutakon kívül a saját használatú vasutak kérdéseit is
rendezi, összhangban a közlekedéspolitikai koncepcióval; lehetővé teszi egyes kis forgalmú
vasútvonalak forgalmának nép- gazdasági érdekből való beszüntetését, illetőleg átterelését. Intézkedik a törvényjavaslat a vasút dolgozóinak fokozott büntetőjogi védelme, társadalombiztosítása, egészségügyi ellátása, utazási és szállítási kedvezményei tárgyában is. Ezek a rendelkezések a vasutas dolgozók nehéz, felelősségteljes munkájának elismerését kívánják szolgálni. Az új törvénnyel a magyar közlekedési rendszer gerincét képező vasúti közlekedés területén felmerült és jogi rendezést igénylő kérdések szocialista szellemű, időálló szabályozását
kívánjuk elérni.
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Tisztelt országgyűlés!
Amíg a vasúti törvényjavaslat - céljának megfelelően - szigorúan megfogalmazott jogszabályszöveg, amely a stabilitást, a jogbiztonságot szolgálja, addig a közlekedéspolitikai koncepció
nem kíván merev tervezet lenni. A koncepcióban meghatározott elvi célkitűzések, fejlesztési
tendenciák, a megvalósításra váró műszaki, technológiai és szervezési elgondolások végrehajtásában, ütemezésében alkalmazkodni kell a népgazdaság általános fejlődéséhez. A konkrét
tennivalók az állami tervekben fognak majd megjelenni és a közlekedési ágak, vállalatok fejlesztő tevékenységében realizálódni. Felmérhetetlen jelentősége lesz azonban annak; hogy a
közlekedésfejlesztés tervezésében és megvalósításában biztos iránytű lesz a kezünkben, olyan
koncepció, amelyet a párt és a kormány magáénak vall és most az országgyűlés, általa pedig
országunk népe is elfogad és támogat.

6. 6. A Kálnoki Kis Sándorral 2018. március 2-án Budapesten készített interjú szövege

201

Balogh László: Itt vagyunk Kálnoki Kis Sándornál Budapesten, a hetedik emeleti gyönyörű
panorámás kilátású lakásán s beszélgetünk vele Debrecen közlekedéspolitikai koncepció végrehajtásáról. Ön hogyan kapcsolódott be az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció végrehajtási mechanizmusába?
Kálnoki Kis Sándor: A kérdésre azért tudok válaszolni, mert az '68-as koncepciót én ismertem. Tekintetben arra, hogy még a Műszaki Egyetem tanársegéd koromban bizonyos előmunkálataiban még ebben is dolgoztam, de én gyakorlatilag nem abba kapcsolódtam be, hanem
tanársegédként, megszületvén már a fiunk és albérletbe laktunk Budapesten. Akkor helyezték
Debrecenbe 1966 elején Pongrác Pált, aki adjunktus volt előtte a Városépítési Tanszéken
Debrecenbe főépítésznek, egyébként a tanszékvezetőnek professzora volt ugyanakkor miniszterhelyettes volt az építésügyben. A Pongrác Pali keresett meg engem, -akivel sokat dolgoztam együtt pályázatokat csináltunk, városrendezési pályázatokat, ő az építészet(it)-, én a közlekedést, hogy jöjjek le, mert meg kéne csinálni a közlekedésfejlesztési tervet, a rendezési terv
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részeként. Építésze van, Szokolay Örs202, kell neki egy közlekedési tervező. Én először nem
akartam lemenni, de végül is megérkezett a Tervező Vállalat igazgatójával, és a döntőérv az
volt, (hogy) a Libakertbe a Viola utcában kaptam egy kétszobás lakást és ez a kétszobás lakás
elég vonzó volt ahhoz, hogy lemenjek. Én tulajdonképpen, a '68-as közlekedéspolitikai koncepcióhoz nekem ilyen értelemben nem volt közvetlenül közöm, mely a Városrendezési
Tervben a közlekedésfejlesztési terv elkészítése mellett egyéb közlekedési munkarészeknek,
kivitelezési tervek készítésére szerződtem a Debreceni Tervező Vállalathoz.
Balogh László: Az Ön nevét Debrecenben szervesen összekapcsolták ezzel a ténnyel, amit az
előbb beszéltünk, amiről manapság sokan csak a negatív dolgokra emlékeznek, miszerint 5db
egyvágányú villamosvonalat szüntettek meg, annak ellenére, hogy Szegeden a mai napig él és
virul az egyvágányú villamosközlekedés. Sok debreceni ember szemében így Ön a közlekedés-ellenes (koncepció) egyes számú közellensége. Helytörténeti kutatás során viszont megtudtuk, hogy már 1960-ban Debrecen város vezetője határozatott hozott arról, hogy az egyvágányú villamos vonalakat megszünteti, de a Csapó utcai vonalat (a 6-os villamos vonalat)
viszont kétvágányúsítva megtartják úgy, hogy a vonalat a Csapó utcai áttörésen viszik tovább.
Ennek a határozat előkészítését a kedves édesapja, akit szintén Kálnoki Kis Sándornak hívtak,
végezte el, figyelembe véve az UVATERV 1959-es felmérése alapján készült tanulmánytervet, amit Debrecen város felkérésére készítettek el. Kicsit ugorjunk vissza '68-ra! Önnek ebben a munkában csak végrehajtó szerepe volt, vagy az Ön tanácsait meg is fogadták, esetleg
teljes mértékben elfogadták? Érvényre tudta juttatni az elképzeléseit, mely Ön szerint teljesen
reális lehetett?
Kálnoki Kis Sándor: Ennek a rendezési tervnek a keretében a közlekedésfejlesztési terv maga a korábbiaktól eltérően sokkal megalapozottan készült. Tekintettel arra, hogy mód volt rá
és finanszírozás is volt rá, egy teljes körű forgalom felmérés volt Debrecenben. Teljes körű
közúti forgalom felmérés. A kiküldött lapokat kitöltötték a gépkocsivezetők, nappal a város
határába bejövő forgalmat megállítottuk, hogy az (úti)célját megismerjük. Egy napig egy teljes körű felmérés volt és ugyanez megtörtént másik napon. Pontosabban két napon, egy munkanapon, tehát amikor a hivatásos forgalom is megvan és egy hétvégén, vasárnapon, amikor az
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egyéb forgalmat is felmértük. Egy teljes körű felmérés volt, nem a villamoson számolva, nem
az autóbuszon számolva, hanem körzetből körzetbe. Debrecen föl volt osztva 80 körzetre,
aztán összevonva szerepelt, így ismertük a forgalmi igényt. Akkor számítógépes módszerrel a
meglévő hálózatra és az elképzelt hálózatra számítógépes módszerrel terheltük a forgalmat,
valós forgalmat terheltünk rá, amit ellenőrizve tudtunk azzal, ahogy ezzel a felméréssel egyidejűleg magán a villamoson is volt keresztmetszeti forgalomszámlálás, megnéztük, hogy a
gép az hozza ki, amit ténylegesen számolt. Ebből készítettünk előre becslést úgy, hogy a rendezési tervben (már) meg volt, hol lesznek új lakótelepek, hol lesznek új lakások stb. ebből
csináltunk előre jelzést.
Mivel a tervek úgy néztek ki, (utólag már nem biztos, hogy Debrecennek igazán jó
volt) a lakóterületi fejlesztés döntően az északnyugati városrészben, vagyis a kertekben (Vénkert, Újkert, Sestakert, Libakert), ezen lesznek a fejlesztések. A Libakert akkor már megvolt
(én is ott laktam), ezek meghatározták, milyen forgalom fog kialakulni, ezt még az előre becslésből ismertük. Most ebből az derült ki, hogy a Csapó utcai volt a legerősebb forgalmú villamos - ezt nem vitatom - a többinél egyértelmű volt, egyrészt az egyvágányú villamosnak a
fenntartását nem tartottuk értelmesnek, mert akadozó a közlekedés, bármi van, ez a két állomások menti kitérés meg mit tudom én, nagyon kicsi a kapacitása. Kisebb a kapacitása, mint
egy normál autóbusz viszonylatnak. Az egyvágányú villamosnál azt akartuk, hogy kétvágányú villamos legyen. A kétvágányú villamosnak viszont a forgalmi igénye nem volt meg,
mert az a forgalmi(mennyiség), ami nagytávlatban – akkor mi a '68-ra, '90-re, 2010-re és
2040-re becsültük előre a forgalmat – 2010-ig nem jött ki, az a forgalom mennyiség, amelyik
felelet lett volna arra, hogy kétvágányú villamos kapacitása(megfelelne ennek).
Viszont a beruházás drága, tehát ha nincs kihasználva, akkor nyilván ma se építené(k)
meg, mert az Unió nem adna rá pénzt, az Unió a megtérülést nézi, a megtérülés teljesen irreális volt, s ezért javasoltuk azt, hogy helyette trolibusz hálózat legyen. (B.L.: Ez újdonság,
hogy trolibusz!) Idáig vállalom a felelősséget! Azt, hogy ebből autóbusz lett, arról már nem
én tehetek! (B.L.: Így már teljesen más a leányzó fekvése, ahogy szokták mondani.) Azért,
mert a trolibusz viszonylat megfelelő sűrűséggel bőségesen elég volt hosszú távon is elég lett
volna, később csuklós trolikkal (pedig) véglegesen.
Balogh László: Főleg ismerve a Debrecenben ma is járó trolikat, hogy ha olyan forgalmi
helyzet van, lehúzva az áramszedőjét és rendes autóbuszként is közlekedik.
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Kálnoki Kis Sándor: A trolinak nem kell pályákat építeni, csak felsővezeték kell és a trolibusz hálózattal nem csak azt akartuk elérni, hogy a meglévő 6-os, 4-es villamost helyettesítsük trolival, hanem úgy csináltuk meg a hálózatot, hogy az ott is meg legyen, ahol nincs villamos, tehát magyarul az ellátást területileg bővítsük inkább trolibusszal, mintsem egyes helyeken kiépítsünk nagy kapacitást, ahol nincs kihasználva. Ezért volt az, hogy a trolibusz átkerül ezekre, a Széchenyi utcán keresztül a Tócóskertig, Szoboszlai úton keresztül ugyan csak
odáig, tehát kiterjesztettük a tömegközlekedési hálózatot, az elektromos, tehát a kötöttpályás
közlekedési hálózatot trolibuszként. Inkább szélesíteni akartuk az ellátást, mint néhány helyen
nagy kapacitást létrehoznunk.
Balogh László: Így más az egész dolog! Abban esetleg tud-e válaszolni, hogy a villamos vonalak megszüntetése miért olyan ütemben vagy sorrendbe történt: 1970-ben: 3,7-es villamosvonal 1971-ben a 6-os 1973-ban az 5-ös és 1975-ben a 4-es?
Kálnoki Kis Sándor: Ehhez semmiféle ütemezést nem adtunk, egyébként speciál a 3-as és a
7-esnek a forgalma az tényleg nagyon kicsi volt, egyszerű autóbusszal pótolni lehetett. Sokkal
gazdaságosabb volt, mert olyan távol volt az egyenirányító teleptől, -a Blaháné utcától- mes-sze volt, nagy veszteségekkel tudott dolgozni. Így volt megoldható, ez az üzemeltetési költségben jelenik meg, de akkor is a város (vesztesége), mert költséget is, a menetdíjat az utas
fizeti meg így-úgy-amúgy, tehát a gazdasági megfontolások (oka) az volt, hogy előtte nyilvánvaló, hogy azt a kettőt kell megszüntetni. Tehát a külsőket, a távolikat.
De mi sorrendben nem gondolkoztunk, valamilyen ütemben, ahogyan a trolibusz hálózatot ki lehetne építeni, (én '69-ben eljöttem Debrecenből és a VÁTI-ban dolgoztam tovább).
'99 és 2005 között sok munkám volt Debrecenben, többek közt újra a Közlekedésfejlesztési
Terv, amikor a 2-es villamos, amit szintén sokat átkoznak. 2-es villamost akkor találtuk ki
(hogy), ne két pöfögő nagysűrűségű csuklós autóbusz járjon be arról a területről, hanem egy
megfelelő kapacitású kétvágányú villamos (kell oda), mert oda már kellett a kétvágányú villamos kapacitása. Tehát mi sorrendet nem állapítottuk meg, ha rám lett volna bízva, akkor
biztos a Csapó utcait (villamost) hagytam meg utolsónak, mert az volt a leginkább kihasznált.
Balogh László: Akkor ugorjunk egy nagyot! A mostani 2-es villamos, ami tudniillik, hogy ez
a harmadik 2-es villamos Debrecenben, az első ugyanis 1933-1948 között a Nagyállomás –
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Nagyerdei fürdő; a második a Nagyállomás – Kisállomás között 1956. április 1-30. között
közlekedett. Ennek vágánya 1985-ig iparvágányként funkcionált. A megszüntetés oka, hogy
20 percenként járt. Önt inspirálták arra, hogy ebben az irányban gondolkozzon a villamos
kiépítésében, mert ha úgy nézzük, hogy egy ideig közös vágányon megy az 1-es villamossal,
(s utána elágazik), így ez a villamosvonal lehetne az 1A, vagy 1Y viszonylat is. Miért nem
megy a villamos kelet-nyugati irányban?
Kálnoki Kis Sándor: Most arról volt szó, hogy megint csak a részletes tömegközlekedési
vizsgálatok alapján kiderült, hogy létezik két nagysűrűségű csuklós járat az északi területről, a
31-es és 32-es járat az északnyugati területről a városközponton keresztül (szállítja az utasokat) az állomásra. Ez a kettő forgalmi igénye elérte egy kétvágányú villamos kapacitását. Az
én távlati elképzelésem az volt, le van írva, de a tervben nem jelent meg, mert az távlati volt,
hogy gyakorlatilag két párhuzamos villamos vonal épüljön ki Debrecenben, észak-déli irányban, az egyik a jelenlegi, a másik, ami most épült a 2-es villamos végig a Dózsa György és a
Csemete utcán, de tovább a nyugati áttörésen keresztül szintén le az állomásig. Tehát párhuzamos, két párhuzamos, ez volt az alapgondolat. Majd mindjárt válaszolok, hogy keletnyugati irányban miért nem. Ez is a kapacitás kérdése. Na, most ebből rendelkezésre állt szabad területként megvalósíthatóan anélkül, hogy szanálást igényeljek.
Egyáltalán nem igényelek szanálást, megvalósítható volt úgy, hogy az 1-esen elindulok és a Hunyadi utcán keresztül megcsinálom az északi ágát ennek a végleges ágnak, és ezért
ezt most 2-esnek hívják, lehetne 1A-nak is hívni, ez nem vitás, azt akkor sokan megkérdezték,
hogy miért nem a régi 5-ös, a nyulasi, a Böszörményi úton megy. Megmondom! A villamos a
lakosságot szolgálja, a lakóterületet. A Böszörményi útnak a nyugati oldalán kisvárosi lakások
vannak, egyedül a mezőgazdasági Agrár Egyetem ott egy tételt képvisel, de az gyakorlatilag
ez a villamos megközelíti, mert viszonylag közel van a bejárathoz, a kanyarhoz.
Tehát én azt mondtam, hogy tegyük a következőt: tessék ránézni a térképre, nyugatról
Böszörményi út, alapvetően közúti vonal. Megfelelő közúti kapacitás, ami a 35-ös főút, középen húzok egy vonalat, ami ugyan még közúti kapacitás, el is veszek, de tömegközlekedési
vonal. Következik az Egyetemi sugárút befelé, alapvetően közúti vonal, következik a Péterfia,
Simonyi út: tömegközlekedési vonal, és hát kicsit kitekerve a Csapó utca, Kassai út: megint
közúti vonal (ahol trolibusz is van). Tehát: közút, tömegközlekedés, közút, tömegközlekedés,
az utak funkcióját különböztessük meg, hogy ne zavarjanak.
– 98 –

AZ 1968-AS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ HATÁSA A DEBRECENI TÖMEGKÖZLEKEDÉSRE

Ez volt az alap, hogy azért tettem ide és egyben azért ide, mert mind a két oldalon hús
van, ahogy mi mondjuk a szakmában, tehát közvetlenül a lakosságnak nem kell hosszat gyalogoljon, mert 200 méteren belül mindenki elérje a megállót. Na, most miért nem gondolkoztam villamosban, kelet-nyugati irányban? Hiába húzok meg vonalat, nincs rajta kapacitás,
nincs rajta hús és nincs forgalom rajta. Tehát azt viszont trolibusszal vagy autóbusszal kell
ellátni, a másik lényege a város tömegközlekedésébe, hogy mindegyik, ha lehet legfeljebb 500
méterre belül elérje a megfelelő sűrűségű, tömegközlekedési megállóhelyet. Ott viszont ahol
ez ritkább és kisebb, busszal kell ellátni, mert az a kapacitás is elegendő, illetve azt a kapacitást lehet olyan sűrűséggel járatni, azt a dobozt, hogy sűrűség is legyen, nem csak, hogy viszonylat.
Balogh László: Mert azért építik a villamos vonalat, hogy egyszer visszajöjjön az ára. Köszönjük a beszélgetést!
Kiegészítő az interjúból (a 19 perc után):
Kálnoki Kis Sándor életrajza:
Édesapám Kolozsváron érettségizett, ott Vargyasan, [Székely-]Udvarhelyen túl született az
Erdővidék innenső végén. Édesanyja tanítónő volt, apja nagyon korán meghalt, 9 éves volt.
Leérettségizett a Kolozsvári Unitárius Gimnáziumban, de az akkori román kurzus szerint az
érettségin románból meghúzták, ezért nem tudott egyetemre menni. Ezért felszállt a Nagyvárad-Szalontai vonatra, amely egy szakaszon átment magyar területre akkor még, és ő szépen
lelépett a vonatról. Vagyis disszidált Magyarországra, ahogy a bátyja is. '28-ban leérettségizett a pesti István Gimnáziumban és beiratkozott a Műegyetemre. Elvégezte az egyetemet,
'32-ben végzett, egy évig katona volt, akkor ezzel járt, a világválság után vagyunk, állás nincs.
Nem tudott elhelyezkedni, végül rajzoló volt az Állami Nyomdában, rokoni kapcsolat
révén így kapott állást, hogy egyáltalán valami pénzt keressen. '35-ben végül fölvették az Állami Földméréshez, mint geodétát az Állami Földmérési Hivatalhoz (akkor Állami Háromszögelési Hivatal). Akkor azért vettek föl embereket, újakat, mert akkor indultak meg már a bécsi
döntések, ezek már a levegőben lógtak. A Magyar Háromszögelési Hálózathoz az új területeket
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már most mérték be, hogy hozzá lehessen kapcsolni. Ezért került Debrecenbe, így kerültünk
Debrecenbe, ahol fogalmam sincs egyébként, addig hol lakott, ameddig biztos albérletben.
Amíg végül még csak tiszteletdíjas volt, bármikor kirúghatták volna, és ami után véglegesítették 1935 végén, akkor vett el édesanyámat feleségül. '36-ban volt az esküvőjük, és akkor hozta ki Erdélyből, akivel már 9 éves ismeretségük volt. Így születtem én meg Debrecenben,
1937-ben, és amikor mondtam, hogy székely vagyok, mindig apám mondta: Te fiam, már
csak ágyék székely vagy! 1941-ben ment át a városhoz, anyám megunta a cigányéletet, hogy
egész nyáron kint terepen mért, éjjel meg dolgozott bent. Akkor születtem valóban, Fazekasban érettségiztem.
Balogh László: „B” kategóriás zongorista már akkor lett, amikor mérnök volt?
Kálnoki Kis Sándor: A konzervatóriumot akkor végeztem, amikor érettségiztem. Komolyzenész akartam volna lenni. Zongoráztam, klarinétoztam és doboltam… Zongorából zárókoncertet akartam tartani. Hernádi Lajos meghallgatta még jóval a koncert előtt az anyagomat és
nem javasolta, hogy az érettségivel egy időben legyen a felvételije a Zeneakadémián. Várjak
ki egy évet és garantálja, hogy jövőre fölvesznek.
Balogh László: Miért nem lett komoly zenész és hogyan hajlott el a mérnöki pályára?
Kálnoki Kis Sándor: Édesapám biztatására a zenei pálya helyett a mérnöki pályát választottam, mivel mindkét helyre be volt adva a felvételi kérelmem, tehát a Zeneakadémiára és a
Műegyetemre is.
Balogh László: Megbánta, hogy nem maradt zenésznek? Szerette a munkáját? Örömét is lelte
a munkájában?
Kálnoki Kis Sándor: Szegény apám haláláig mindig megkérdezte: Ugye nem bántad meg?
Mert neki is volt egy kis lelkiismereti problémája, mert ő csinált belőlem mérnököt és nem én.
Mindig azt mondtam neki: Nem tudom, mert a másikat nem próbáltam meg, de bevallom,
hogy nem bántam meg!
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Én csak olyat vagyok hajlandó csinálni, amit szeretek. Nem véletlenül, hogy ma is
dolgozok a szakmában. Törökbálintnak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek. Ma is ők keresnek meg tanácsadói szerződéssel, tehát ma is dolgozok. Érdekesség: nem szeretek unatkozni a munkahelyemen. 1975-ben lettem igazgató a VÁTI-ban. 1987-ben arra jöttem rá,
hogy unatkozom az irodában, és rutinból, reflexből csinálok minden. Megpályáztam a fővárosi főépítészi állást, mert meguntam azt, amit csináltam, olyat akartam volna csinálni, amiben
van új. Az állást nem nyertem meg, mert neki posztgraduális, szakmérnöki, városrendezés,
városgazdálkodási diplomám van és nem építész diplomám.
Derzsi András közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter meghívására 1989-ben
fogadtam el a miniszterhelyettesi vagy helyettes államtitkári posztot. Nem vagyok se vasutas,
se közutas. Mit keresek én itt? Mire a miniszter mondta: „Azért kellesz, mert területben gondolkozol!”
(33:37/36:40 - 40:00): Visszatérés a debreceni közlekedéspolitikába:
Kálnoki Kis Sándor: Amikor arról beszélünk, hogy miért nem hagytam az egyvágányú villamost, azért mert ki akartam terjeszteni... nem akartam oda pénzt beleölni, (inkább) az egész
város legyen ellátva tömegközlekedéssel, ne csak a hagyományos, megszokott irányban.
Balogh László: 1960-ban a fő érv az volt, hogy már akkor szüntessék meg az egy vágányú
villamos vonalakat, mert az UVATERV 1959-ben csinált egy felmérést. Idézem: az akkori
autóbusz viszonylatok 5 410 000 utast szállítanak évente. Már szinte ugyanaz az álláspont
volt akkoriban is, mivel egy teljesen új vágányú villamos vasúti pálya kiépítése abban az időben 26,2 millió forintba került. Viszont a Csapó utcai vonalra nézve ugyanazon a helyen egy
autóbusz forgalmi telephely kialakítása mellett és 17 db autóbusz vásárlással 11 millió forintba kerül, vagyis a fele árba. Melyik volt a gazdaságos akkoriban?
Kálnoki Kis Sándor: Csak kétvágányú villamos szabad csak építeni. Az csoda, hogy Szegeden működik az egyvágányú villamos, de azért (ez) nem villamos, mert annak nincs kapacitása. A kétvágányú villamos az villamos, de a kétvágányú villamos kapacitása akkora, amekkora ott a távlatban vett forgalom a felét sem érte el. Meg kell építeni, a kétszer annyiba kerülhet,
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ha akkora a forgalom. Ha nincs akkora forgalom, akkor fölösleges belefektetni a pénzt. Tehát
az igény nem volt meg a kétvágányú villamos(ra), közelében nem járt az igény, nem csak az
aznapi felmérés szerint, hanem előre becsülve sem.
Balogh László: Ha már a mostani 2-es villamos… Amikor felkérték Önt a megtervezésére...
Kálnoki Kis Sándor: Azt nem én terveztem bocsánat! A rendezési tervet csináltuk újra 1999től 2001-ig, egy másik tervezővel, nem a Szokolay Örssel, Molnár Attiláékkal. Engem kértek
meg, ismertek, VÁTI-sok voltak. A VÁTI nyerte meg a tendert,-a debreceni rendezési tervet1998-ban. Ők úgy pályáztak, hogy engem meg kértek, mert tudták, hogy Debrecent ismerem,
mint a tenyeremet. Ők kértek meg, hogy a közlekedési részbe szálljak meg, mint Kálnoki Kft..
Pályáztam velük a rendezési tervbe, megnyertük és így csináltam meg másodjára is a rendezési tervet. És ennek a tervezésnek a keretében újabb forgalmi vizsgálatokat csináltunk (amit
KTI csinált), ezekből a forgalmi adatokból levezetve jött ki, hogy a két darab, párhuzamosan
futó csuklós autóbusz helyett meg van az igény arra, hogy érdemes és megéri és hatékony
kétvágányú villamos kiépíteni, amit akkor nem lehetett kiépíteni, csak a Hunyadi utcától
északra.

6. 7. Utoljára: a villamos – Teljes cikk szövege a Hajdú-Bihari Naplóból 203
Hétfő este: a legendás 26-os kocsi
Miért is tagadnánk a nosztalgiát, hétfőn este valamivel fél 11 után utolsó útjára indult a „Csapó utcai” villamos. A tízes évekig kell visszamennünk, hogy valamit megértsünk ebből a
nosztalgiából. „A lóvontatású vaspálya átépítésében oly igen jeleskedtek, hogy az már a minap villamosvasútként elindulhat...” Ez volt? Ez volt. Debrecen ez a világnak, a világ szerencsésebb városainak utána eredő város, akkor büszke lehetett: „Városunk villamos közlekedésű
kocsijai Európában a legmodernebbek...” A mai embernek nehezen elképzelhető, hogy milyen is volt az 1910-es években ez a „legmodernebb.”

203

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI NAPLÓ 1971. VI. 1.
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– „Kérem szépen, a peronon öten állhattak, no persze velem együtt” – meséli most
Farkas László, a hajdani villamoskalauz és -vezető.
– „Ha a kocsi megtelt, lecsaptuk a táblát, hogy megtelt. Aki meg utazni akart, az vár
hatott...”
Nem szándékom, nem is dolgom, hogy a hajdani villamost dicsérjem, a Csapó utcai
villamosról én is maradtam le. Igaz, nem a tábla miatt, hanem mert a „megtelt” a teljesen
megtelt lépcsőt jelentette. És most ez a vonal, ez a villamos búcsúzott. Napi 30-40 ezer utast
szállított a jó öreg hatos, amely tegnapelőtt este immár véglegesen megszűnt. Az első járat
1911. március 16-án délután 14 órakor indult. Átvészelt két háborút, megélte egy város építési
forradalmát. Az új arcot kereső város az, amely e régi járat vesztét követelte. 1934-ben a Köztemetőig hosszabbították meg a 6-os villamos vonalát. Bakó Józsi bácsi, 83 éves nyugdíjas, a
hajdani villamosvasút kalauza és kocsivezetője meséli:
– „Olyan nekem ez a járat, mintha a magam régi életét látnám...”
Farkas László történetet mesélt erről a villamosról:
– „Kimondhatatlanul boldog voltam, amikor megjöttek ide a csodálatos villamosok.
Két napig dolgoztam. Akkor elvittek katonának...”
Pirsánszky László és Hegedűs József nyugdíjasok is ott álltak hétfőn este az utolsó kocsi indulásakor:
– „Kimegyünk még egyszer...”
– „A mi időnkben nem is volt bérlet...”
Három kocsi járt az ő idejükben. Három kocsi egyenként 65 utassal. Ma öt
szerelvény 400-400 utast vitt.
– „Kezdetben fehér kesztyűt hordtunk... Aztán egyre többen lettek... Már mint az utasok lettek többen...”
A villamost kinőtte a város. Gyorsabb, jobb közlekedés kell. Az új lakótelepek, napjaink sürgetős életformája követel. Az utolsó járat indulása után már bontani kezdték a felső
vezetéket. Mégis: szép hogy a vállalat nyugdíjasai találkozót adtak egymásnak az utolsó járat
indulásakor. Még szebb, hogy a szakszervezeti bizottság vendégül fogja látni őket, s ajándékkal kedveskedik nekik. De nem csak a nyugdíjasok álltak a járdaszegélyen az indulásra kész
utolsó villamos mellett. Varga Lajos, aki a Szabadság útján lakik, visszajött ezzel az utolsó
kocsival, hogy aztán majd taxival menjen haza.
– „Még egyszer végigutazom...”
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Csige Olga, Szabó László és Borók Imre tizenévesek, a Zalka Máté klub tagjai.
– „Sose utaztunk itt, de ezen az utolsó járaton egyszer végigmegyünk...”
A vállalat is készült a búcsúzásra, utolsó járatként a kicsinosított „legendás” 26-os kocsi indult. 1911-ben Európa egyik legmodernebb villamoskocsija volt. És a kalauz – ezúttal –
aláírásokat is adott a jegyre. Farkas Laci bácsi, a híres kalauz itt utoljára árusított jegyet, azon
a vonalon, ahol hajdan vezető és kalauz is volt. S mire ezzel az utolsó járattal a Vörös Hadsereg útjáig végigértünk, az emlékek is elfogytak. A kocsik mellett már ott álltak a szerelők, s
mire reggel lett, a Csapó utca elején már nyoma sem volt a régi villamosvezetéknek.
Kedd reggel: új Ikarus
S hajnalban meglestük a születést. Három új autóbuszjárat vállalta magára a villamos hajdani
dolgát. 4 óra 30 perckor a Rózsa utcán a várakozókkal a villamost sajnálgattuk. Arról beszéltünk, hogy a busz mégis drágább... Aztán a végállomáson arról, hogy a busz mégis gyorsabb.
Láttuk a busz indulását, láttuk az érkezését, s útközben – visszafelé – meg is előztük ezt az
első járatot.
– „Hát kérem ez azért gyorsabb” – mondta Szabó István. Nagy Istvánné a ruhagyár
dolgozója is az időt dicsérte. Az időt, amelynek minden része drága... És még Kovács Erzsébet is, aki induláskor a villamost sajnálta, rábólintott a véleményekre:
– „Hát igen...”
Hát igen. A város kinőtte már a régi villamost. Az új gyorsabb, és az első reggel tapasztalatai alapján reméljük, hogy kényelmesebb is. Nem véletlen, hogy a villamos búcsújához eljöttek a Debreceni Közlekedési Vállalat vezetői. A premierhez, a buszok indulásához
felvonult a Volán vezérkara. Szeretnénk hinni, hogy a jól sikerült premier után sem kell majd
panaszos levelekről írni. A figyelem, amely a búcsút és a premiert egyaránt jellemezte, mindőnk örömére „odafigyeléssé”, folyamatos figyelemmé, egy naponta 30-40 ezer embert érintő
állandó gond értésévé kell, hogy legyen. És akkor szép volt a búcsú. És jó a premier.
Bartha Gábor és Iklódy János riportja (1971. június 1.)
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6. 8. Az 54/1960. V. B. sz. határozat létrejötte (rövidített változat) 204
1960. február 16. ülés
Helyszín: Városi Tanácsház
Tárgy: a városi tömegközlekedésfejlesztési tervének megtárgyalása
Hozzászólások:
Tardi Tibor V. B. tag: megállapítása szerint az autóbuszközlekedés költségesebb, a lakosság
szempontjából is drágább. Jó lenne, ha a városi Tanács átvenné az autóbuszközlekedést, de
csak akkor, ha az nem jelent plusz költséget. Szeretné, ha a villamos- és autóbuszközlekedés
egy kézben lenne, és ha a Csapó utcai villamosvonal kétvágányú lenne.
Tugyi István V. B. tag: Szükségesnek tartja az egységes tarifarendszert, szeretné, ha a Csapó
utcai villamosvonal kétvágányú lenne.
Dr. Kónya István V. B. tag: az autóbusz közlekedés átvételére nem lehet rövid határidőt
szabni, szeretné, ha a Csapó utcai villamosvonal kétvágányú lenne.
Ivács Béla KPM. Autóközlekedési Főosztályvezető: A helyi autóbusz közlekedési részleg
városi kezelésbe való vételét nem tartja indokoltnak az Autóközlekedési Vállalat egységének
megbontása miatt. A Városi Tanács nem tudna mit kezdeni vele, ha 16 autóbuszt adnának
nekik, ezzel nem oldanák meg a helyi közlekedés gondját. A V. B. akkor járna el helyesen, ha
hagyja a Minisztérium által az Autóközlekedési Vállalatot fejleszteni, s majd visszatérni a
problémára.
Jávor Nándor V. B. elnök: a tömegközlekedésfejlesztési tervvel egyetért, de az anyagi feltételek hiányoznak. Azt javasolta, hogy a V. B. maradjon a villamosközlekedés mellett. A Csapó utcai vonal kétvágányusítását akkor lesz érdemes megvalósítanii, ha a Csapó-kanyar áttörése megtörténik. A KPM. soha nem zárkózott el az autóbuszközlekedés helyi kézbe adásától,
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de a szükséges feltételeket a város nem tudta biztosítani. 56 db. autóbusz beszerzése és üzemeltetése javítaná a tömegközlekedést.
Tóth László rendőrszázados: a Csapó utcán az autóbuszforgalom közlekedésrendészeti
szempontból nem valósítható meg a Csapó utcai piac, az útburkolat minősége és a Csapókanyar szűkössége miatt.
Szatmári Ferenc a DKV igazgatója: Debrecenben a villamosközlekedés 68 %-ban van kihasználva és sokkal gazdaságosabb, mint az autóbusz.
Adonyi Károly az UVATERV tervező mérnöke: Az egyvágányú villamosközlekedés manapság nem korszerű, a kapacitása is túl van terhelve. Ennek rendbehozására nem szabad költeni. Addig viszont, amíg kétvágányú villamosvonalat építenek, tenni kell valamit. 40 db autóbusz 2-3 évig való forgalomba állításával áthidalható lenne az idő, amíg a kétvágányú villamosvonalat kiépítik.
Fáskerti Sándor a KPM villamosközlekedési osztály vezetője: a Csapó utcán az elhanyagolt egyvágányú villamosvonal elégtelen közlekedést eredményez. Megoldás lenne, ha a
KPM. előre biztosítaná a város számára az odaígért autóbuszokat, amikkel a villamosvágány
építése alatt zavartalanul le lehet bonyolítani a tömegközlekedést. Szabó Dezső mérnökkel
vitába száll. Szerinte vasvázas villamoskocsikat kell beszerezni.
Ivács Béla KPM. Autóközlekedési Főosztályvezető: Ha a város megoldja a Csapó utcai piac
problémáját és az autóbuszforgalmat is engedélyezik a Csapó utcán, akkor a KPM. segít a
szükséges autóbuszok már 1961-ben történő beszerzésében.
Erdőhegyi György a Közlekedés- és Közlekedésépítési Tudományos Egyesület főmérnöke: javasolja, hogy a V.B. fogadja el a tömegközlekedésfejlesztési tervet. Megjegyezi, hogy a
város a következő 10 évben rohamosan fog fejlődni, a villamosközlekedés mellett szavaz.
Míg az új villamospályát építik szükség lesz az autóbuszközlekedésre. Szükségesnek tartja az
egységes tarifarendszer bevezetését.
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Tóth László rendőrszázados: a Csapó utcán az autóbuszforgalom közlekedésrendészeti
szempontból nem valósítható meg. Nem engedélyezi a pótkocsis autóbuszok üzemeltetését
sem.
Barbai Kálmán tervosztály vezető: az Országos Tervhivatal megküldte a II. ötéves terv
irányelveit. Eszerint Debrecen nagyobb arányú autóbusz közlekedésfejlesztésre nem számíthat. Ezért a villamosközlekedés fejlesztés mellett kell állást foglalni. Megítélése szerint az
Árpád tér és a Köztemető között a kettős vágány kiépítésének akadálya nincs.
(idős) Kálnoki Kis Sándor építési osztály főmérnök: „Kálnoki Kis Sándor építési osztály
főmérnök a határozati javaslatokat módosítva azt indítványozza, szögezze le a Végrehajtó
Bizottság, hogy elvileg szükségesnek tartja az egységes városi közlekedés megteremtését. Annak időpontja tekintetében azonban ne foglaljon állást. Amikor országosan rendeződnek az
ezzel kapcsolatos problémák, tűzze ezt a kérdést ismét napirendjére. Hangsúlyozza, hogy az
építési és közlekedési osztály tiszteli a Minisztérium álláspontját. A Minisztériumnak viszont
természetesnek kell tekintenie azt, hogy az építési és közlekedési osztály minden lehetőséget
megragad a városi közlekedés megjavítására.
A Csapó utca közlekedésének megoldásával kapcsolatban azt hangoztatja, hogy az
építési és közlekedési osztály álláspontja szerint is a villamosközlekedést kell fejleszteni és
ebben az utcában meg kell építeni a kettős vágányt. Az osztály már korábban számításba vette
a Csapó kanyar áttörésének szükségességét s tudomása szerint ez a második ötéves tervben
elő is van irányozva. Minthogy azonban a teljes kibontáshoz 280 lakás szanálására van szükség, a fokozatosság érdekében már 1961-től évente 22 db. lakást kellene biztosítani a szanáláshoz.” 205
Barta Károly V. B. elnökhelyettes: az UVATERV által végzett felmérés alkalmas volt arra,
hogy felfigyeljenek Debrecen tömegközlekedésének problémáira. Városunk fürdővárossá
válásával megnőtt az idegenforgalom, az ipar fejlődése is megköveteli a tömegközlekedés
fejlesztését. Az egyvágányú villamosvonalakat meg kell szüntetni (pl. a Hatvan utcai villamosközlekedés fejletlensége miatt a Mezőgazdasági Akadémián tanuló diákok elkésnek az
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órákról). Az autóbuszközlekedés átvétele esetén a DKV-nak fel kell készülnie szakemberekkel és jól felszerelt javítóműhellyel. Szerinte a KPM. nem tett meg mindent annak érdekében,
hogy Debrecenben lényegesen javuljon a tömegközlekedés minősége, mert a város még idáig
nem kapott korszerű villamoskocsikat, pedig a gyorsjáratú villamosokat a város lakossága
szívesen fogadná. 1961-ben ünnepeli Debrecen várossá válásának 600. évfordulóját, ezért jó
lenne, ha a KPM. segítene abban, hogy ebben az évben javuljon Debrecen tömegközlekedése.
A vita lefolytatása után a Végrehajtó Bizottság a következő határozatot hozta:
Az 54/1960. V. B. sz. határozat
Végrehajtó Bizottság – az építési és közlekedési osztály vezetőjének előterjesztésére –
1. Az UVATERV által készített tömegközlekedés-fejlesztési tervet az alábbiak szerint jóváhagyja:
a. / A lakosság jobb kiszolgálása érdekében az egységes városi tömegközleke
dés tanácsi kezelésben történő megvalósítását elvileg elfogadja, s azt a
Kormány illetékes szervei által kiadandó rendelkezések szerint hajtja végre
azzal, hogy a konkrét végrehajtás keresésében - a rendelkezések megjelenése után - ismét állást foglal.
b. / A Csapó utcai közlekedés megoldása tekintetében Végrehajtó Bizottság
egyelőre nem dönt, hanem utasítja az építési és közlekedési osztály vezetőjét, hogy az érintett helyi szervek - Rendőrség, Közlekedési V., AKIG.,
Közlekedésépítési Tudományos Egyesület stb. - bevonásával 1960. március
31-ig dolgozza ki az erre vonatkozó legcélravezetőbb javaslatot s azt terjessze a Végrehajtó Bizottság elé.
c. / Hozzájárul – a terv alapján- a 3-as szanatóriumi, a 4-es Kossuth utcai, az 5-ös nyulasi és a 7-es pallagi (a 3-as és a 7-es fordítva. a Szerk.)
villamosközlekedés fokozatos felszámolásához és autóbuszközlekedéssel való felváltásához.
d. / Utasítja az építési és közlekedési osztály vezetőjét, hogy a tervosztállyal
együttműködve 1960. június 30-ig készítsen ütemtervet a tömegközlekedésfejlesztési terv végrehajtására.
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2. / A tömegközlekedésfejlesztési terv végrehajtásával kapcsolatban felső szervekkel
történő tárgyalások lefolytatásával és a szükséges egyezségek, megállapodások
megkötésével Barta Károly vb. elnökhelyettest bízza meg.
3. / Felkéri Végrehajtó Bizottság a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumot, hogy
Debrecen várossá válásának 600. évfordulója alakalmából szervezendő ünnepségekre, valamint fürdővárossá történt fejlesztésére s az idegenforgalom növekedésére való tekintettel több és korszerűbb közlekedési eszközöket biztosítson városunk
részére.
A legszükségesebb közlekedési eszközök igénylését tartalmazó tervet az építési és közlekedési osztály vezetője a tervosztály vezetőjével együtt 1960. március
31-ig készítse el és bocsássa előbb a Végrehajtó Bizottság elé, majd pedig – ezen
határozatra hivatkozással illetőleg annak mellékleteként- terjessze fel a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumhoz.
4. / Felkéri Végrehajtó Bizottság a KPM. illetékes főosztályait arra is, hogy adjanak
segítséget a helyi, egységes tarifarendszer és átszállójegyek alkalmazásához, valamint az egyéb – közlekedéssel kapcsolatos- vitás kérdések rendezéséhez.
Az ezzel kapcsolatos tárgyalások 1960. március 31-ig történő lefolytatására
az építési és közlekedési osztály vezetőjét utasítja.
5. / Végül köszönetet mond Végrehajtó Bizottság a tömegközlekedésfejlesztési tervet
készítő Út- Vasúttervező Vállalatnak és a terv készítésében közreműködő dolgozóknak, valamint a Közlekedés- és Közlekedésépítési Tudományos Egyesületnek,
továbbá Szabó Dezső felkért szakértőnek.
47/1962. V. B. sz. határozat. (rövidített változat) 206
Végrehajtó Bizottság – Barta Károly vb. elnökhelyettes előterjesztésére az 54/1960. VB. sz.
határozatot megerősíti, s ennek megfelelően a városi Tanácsháza – Vámház viszonylatban
közlekedő 4.sz. villamosjáratot 1962. február 18-tól megszünteti és autóbuszjáratok beállítását
rendeli el.
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1. Utasítja Barta Károly vb. elnökhelyettest, hogy az autóbuszjegyek árának rendezése ügyében a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban járjon el és biztosítsa a
tárgyalások során, hogy az utasokat a villamosjárat megszűnése miatt jelentős
anyagi károsodás ne érje.
Határidő: 1962. március 1.
51/1962. V. B. sz. határozat (rövidített változat) 207
A Végrehajtó Bizottság a vb. elnök előterjesztésére az 1962. február 16-án tartott rendes ülésén hozott 47/1962. V.B.sz. határozatot, melyben a Tanácsháza – Vámház viszonylatban közlekedő 4.sz. villamosjáratot 1962. február 18-tól kezdődően megszüntette, és autóbuszjáratok
beállítását rendelte el, hatályon kívül helyezi. Egyidejűleg a 4. sz. villamosjárat Kossuth utca
– Attila téri szakaszát a Béke útja páros oldalára, a belső fasor területére áthelyezni rendeli
azzal, hogy a Béke úti iskolák előtti járdarészt lánckorláttal kell ellátni, és az átépítést 1962.
április 30-ig kell befejezni. Az átépítés ideje alatt a Kossuth utcai villamosjárat zavartalan
közlekedését biztosítani kell. Utasítja
1. Barta Károly vb. elnökhelyettest, folytasson tárgyalást
a.) a KPM-ben a Béke úti villamos nyomvonal áthelyezés hozzájárulásának megszerzése és a 4. sz. fő közlekedési út átépítésének határidőben történő megkezdése végett,
b.) az Országos Tervhivatalban a nyomvonal áthelyezés és az átépítési munkák
felújításként való engedélyezése végett, mivel az átépítés állóeszköz állomány növekedéssel nem jár, s azt a Közlekedési Vállalat saját felújítási hiteléből megvalósíthatja.
Az OT. engedélyét 1962. március 10-ig kell megszerezni és eljárásáról a március 13-iki vb.
ülésén be kell számolni.
Határidő: 1962. március 13.

207

MNL. HBML. XXIII. 102/a. 27. k. (1962. II. 27.)

– 110 –

AZ 1968-AS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ HATÁSA A DEBRECENI TÖMEGKÖZLEKEDÉSRE

432/1962. (II.9.) V. B. sz. határozat (eredeti terjedelem) 208
Végrehajtó Bizottság – Barta Károly vb. elnökhelyettes előterjesztésére – tudomásul veszi,
hogy a 147/8/a/1962. VB. sz. határozatot, – mely szerint a pallagi villamosvonalat 1963. január 1-én autóbusszal kell felváltani – a Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium állásfoglalása
alapján végrehajtani nem lehetett.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a KPM a villamospálya felújítására felújítási keretet
fog biztosítani.
Megbízza Barta Károly vb. elnökhelyettest, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat a
KPM megbízottjaival folytassa le, s az eredményről 1965. március 31-ig számoljon be.

Határidő: 1963. március 31.

6. 9. A 44/1969.V.B.sz. határozat
Hozzászólások:
Patkovszky Imre V.B. tag: mondja ki a VB, hogy a szüntessék meg teljesen a villamosvonalakat, de ha mégsem, akkor a vágányokat újítsa fel. Az autóbuszközlekedés hátránya, hogy
szennyezi a város levegőjét.
Daróczi Lajos V.B. tag: Ha megszüntetik a villamosvonalakat, ki állja a költségeket? Az
Ikarusz gyár exportra dolgozik, nem valószínű, hogy ki tudná elégíteni az igényeket.
Tarr Endréné V.B. tag: örül, hogy Debrecenben az autóbusz lesz a tömegközlekedési eszköz. Szerinte a KPM-nek kellene az anyagi fedezetet erre biztosítani.
Molnár János, a KPM tanácsi főosztályának vezetője: egyetért a villamosközlekedés felszámolásával. Pécsen is megszüntették a villamosközlekedést, ami mint utólag rájöttek, hogy
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helyes volt. A pallagi vonal a fenntartási költségének a 3 %-át biztosítja. A Csapó utcai vonal
nem tudja kielégíteni az igényeket, ezért a felszámolása indokolt. A KPM egyetért az autóbuszüzemre való átallással, csupán az 1-es villamos-vonalat tartaná meg. A magasabb tarifát
szerinte a lakosság vállalná a gyorsabb és jobb közlekedés végett.
Tóth László rendőr-alezredes: Bár korábban a villamosközlekedés fenntartása mellett állt
ki, látja, hogy autóbuszokkal kielégítőbb lenne az tömegközlekedés. Viszont egyes helyeken
szükséges lenne a járatok sűrítése.
Takács Sándor V.B. tag: ő is az autóbuszközlekedés mellett tört lándzsát. Patkovszky elvtárs
korábban felvetette a trolibuszjáratok létesítését, ez azonban a fíx vonalvezetés miatt költségesebb az autóbuszközlekedésnél.
ifjú Kálnoki Kis Sándor hozzászólása: „Kálnoki Kis Sándor a Debreceni Tervező Vállalat
közlekedéstervezője megköszöni a végrehajtó bizottságnak, hogy a mai ülésen részt vehet.
Elmondja, hogy a tanulmánytervben három éves munka fekszik, s azt kellő körültekintéssel
készítették el. A villamosközlekedés, mint tömegközlekedési eszköz a technika mai fejlettsége
mellett sem avult el. Debrecenben viszont arról van szó, hogy az egyvágányú villamosrendszer elavult és szükséges az autóbuszközlekedésre áttérni. A jelenlegi tervezet szerint csak az
1-es számú villamosjárat marad meg, amely korszerű, s az igényeknek megfelelő. Nem lenne
helyes úgy dönteni, hogy az egyvágányú vonalak közül akár csak egy is megmaradjon, vagy
azt kétvágányúra építsük át, mert ez később rontaná a kialakítandó közlekedési rendszert,
mivel a villamosközlekedés szívóhatást gyakorolna az utazó közönségre, hiszen a villamosközlekedés mellett nem érvényesül az autóbuszközlekedés. Megemlíti, hogy az autóbuszközlekedés
által keletkezett levegőszennyeződés annyira elenyésző, hogy az szinte nem is rejt magában
egészségügyi ártalmakat.” 209
Dr. Ács István tanácselnök: korszerű autóbuszhálózatot kell kialakítani. A Csapó utcai vonal
megszüntetése 4-5 millió forintba kerülne, melyből a meglévő kocsik és sínek hasznosításával
2 millió forint megtérülne, a hiányzó összeget a tanácsnak kellene biztosítania. Ezzel szemben

209

Megjegyzés: Szó szerint idézve
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a kétvágányusítás 30-40 millió forint, és akkor sem lenne gazdaságos. A felújítás 5 millió Ft /
km, egy csuklós villamos 2,2 millió Ft, ezekhez hozzá kell számítani a szanálás költségét a
Csapó kanyar kiegyenesítéséhez. Ezzel szemben Debrecen 12 millió Ft-t kap a villamosközlekedés dotációra. Emellett fel kell újítani a Vágóhíd utcai és a homokkerti felüljárókat. A
trolibuszközlekedés használata jóval költségesebb, mint az autóbusz. Értesülése szerint a trolibuszt 1970-75 között Budapesten is felszámolják.
44/1969. VB.sz. határozat 210
A végrehajtó bizottság
1./ az építési és közlekedési osztály előterjesztésének megfelelően elfogadja a Debrecen város általános rendezési tervének szerves részét képező közlekedésfejlesztési
tanulmánytervét;
2./ egyetért a közlekedésfejlesztési tanulmányterv azon részével, mely szerint a villamosközlekedés az 1-es számú útvonal kivételével fokozatosan megszüntetendő és a
város tömegközlekedését autóbusszal kell megoldani.
Ennek érdekében utasítja az építési és közlekedési osztályvezetőjét, hogy az érintett
szervek közreműködésével dolgozza ki az autóbuszközlekedésre való átállás részletes, lépcsőzetes tervét, s erről a végrehajtó bizottságnak tegyen jelentést;
Határidő: 1969. június l0.
Felelős: építési és közlekedési osztályvezető
3./ szükségesnek tartja a közeljövőben a Budapest-Záhony fővonal mentén a Homokkerti és a Vágóhíd úti felüljárók létesítését;
Határidő: 1972.december 31.
Felelős; építési és közlekedési osztályvezető.

210

MNL HBML XXIII.102/a. 58. k.
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4./ Utasítja az építési- és közlekedési osztály vezetőjét, hogy a közlekedésfejlesztési tanulmányterv által meghatározott úthálózati tervek szerint készítse el a IV. 5 éves
terv útkorszerűsítési ütemtervét, s erről a végrehajtó bizottságot tájékoztassa;
Határidő: 1969. június l0.
Felelős; építési és közlekedési osztályvezető
5./ az építési és közlekedési állandó bizottságnak a közlekedésfejlesztési tanulmánytervvel kapcsolatos megállapításait, javaslatait, az építési és közlekedési osztály vezetőjének szóbeli válasza szerint tudomásul veszi, s egyben utasítja az építési és
közlekedési osztályvezetőt, hogy a végrehajtó bizottság állásfoglalásáról az építési
és közlekedési állandó bizottságot a következő vb. ülésen tájékoztassa.
Határidő: 1969. május 31.
Felelős: építési és közlekedési osztályvezető.
Erről a vb. tisztségviselőit és tagjait, az építési és közlekedési osztály vezetőjét, az építési és közlekedési állandó bizottságot, az I., II., III. kér. tanács vb. elnökét, a határozat egy
példányával – jegyzőkönyvi kivonat formájában – értesíti.
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12. térkép Debrecen villamoshálózata 1970-ben 211
211

http://veke.hu/files/6/img685.jpg illetve http://veke.hu/2005/06/harminc-eve-szunt-meg-az-utolso-debrecenivillamos-mellekvonal/ A letöltés ideje: 2020. III. 18.
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15. kép Az 1968 előtt felszámolt, megszüntetett vonalak 212

16. kép A közlekedéspolitikai koncepció következtében felszámolt vonalak 213
212
213

NAGY TAMÁS 2012: 36.
NAGY TAMÁS 2012: 38.
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17. kép A közlekedési koncepció „kései következményei” 214

214

NAGY TAMÁS 2012: 40.
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13. térkép Debrecen Általános Rendezési Terve 1970. 215
215
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org/wiki/Debreceni_Reform%C3%A1tus_Koll%C3%A9gium_Bar%C3
%A1ti_K%C3%B6re Az oldal utolsó megtekintése: 2018. VII. 10.
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oldal utolsó megtekintése: 2018. VII. 10.
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A kormányzó a debreceni Tisza szobában. 1924. november 9. 10. évfolyam. 238. szám. 7.

Filmográfia

FILMHÍRADÓK ONLINE
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A Magyar Vasúti Forgalmi Autóbusz avatóünnepsége Debrecenben. htt
ps://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6407 Az oldal utolsó megtekintése: 2020. III. 23.

YOUTUBE
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A Trolibusz 65 éve. https://www.youtube.com/watch?v=dlm-yGluXfg
Az oldal utolsó megtekintése: 2020. III. 23.
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?v=axVvyG_hRyU Az oldal utolsó megtekintése: 2020. III. 23.

1971

Megindult a villamosvontatás Budapest és Záhony között. Közlekedési
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A3vI Az oldal utolsó megtekintése: 2020. III. 23.
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mh_lolz Az oldal utolsó megtekintése: 2020. III. 23.
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A KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓ „KÉSEI KÖVETKEZMÉNYEI”
2012

NAGY TAMÁS: Mellékvonalakon: Az utolsó vonat letépett virágcsokra –
normál nyomtávú vasútmegszüntetések az 1970-es években. Indóház
Extra. A koncepció terhe és utóléte: közlekedéspolitika '68. 2012/1.
szám. 40.

A KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ KÖVETKEZTÉBEN FELSZÁMOLT VONALAK
2012

NAGY TAMÁS: Mellékvonalakon: Az utolsó vonat letépett virágcsokra –
normál nyomtávú vasútmegszüntetések az 1970-es években. Indóház
Extra. A koncepció terhe és utóléte: közlekedéspolitika '68. 2012/1.
szám. 38.

– 131 –

BALOGH TAMÁS ZOLTÁN

A CSAPÓ UTCAI SÍNEK FELSZEDÉSE
(é. n.)

BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ: Debreceni villamoskalauz: az első száz év története. Uropath kiadó, Debrecen. 2011. 146.
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1978
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1978. V. 25. 16-17.
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(é. n.)

SZABÓ DEZSŐ: A debreceni közúti vasút története: 1884-1984. Debreceni Közlekedési Vállalat. Debrecen. 1984. 33.

A DNYBV MOTOROS SÍNAUTÓJA
1926

BALOGH LÁSZLÓ: Százéves lenne a DNYBV. 2011. http://iho.hu/hir/szaz
eves-lenne-a-dnybv illetve http://iho.hu/img/vasut/1107/110725_dnybv/
05.jpg Az letöltés ideje: 2020. III. 16.

A KÉT „VETÉLYTÁRS” A DEBRECENI FŐUTCÁN AZ 1970-ES ÉVEKBEN
(é. n.)

BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ: Debreceni villamoskalauz: az első száz év története. Uropath kiadó, Debrecen. 2011. 141.

A MEGKOSZORÚZOTT ZSUZSI-VONAT
(é. n.)

TAAR FERENC: Bomló világ. Csokonai kiadó. Debrecen. 1999. 220.

A MISKOLC – TATÁRDOMBI VONAL TÉRKÉPE
2018

http://mobilmenetrend.hu/w/wpcontent/uploads/2014/01/t%C3%A9rk%
C3%A9p3.png A letöltés ideje: 2018. VI. 1.

A SZERZŐ IFJÚ KÁLNOKI KIS SÁNDORRAL 2018. MÁRCIUS 2-ÁN
2018

BALOGH LÁSZLÓ felvétele
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A VÁROSI KÖZÚTI VASÚT KEZDETEI: A DHSV VASÚTJA
(é. n.)

http://www.villamosok.hu/vid-moz/dhsv50.jpg A letöltés ideje: 2020. III.
16.

A VÁROSI KÖZÚTI VASÚT KEZDETEI: A GŐZTRAMWAY
(é. n.)

http://www.villamosok.hu/vid-moz/dhv1.jpg A letöltés ideje: 2020. III.
16.

A VÁROSI KÖZÚTI VASÚT KEZDETEI: A LÓVASÚT
(é. n.)

GARA KÁLMÁN magángyűjteményéből

A VÁROSI KÖZÚTI VASÚT KEZDETEI: A VILLAMOS
(é. n.)

BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ: Debreceni villamoskalauz: az első száz év története. Uropath kiadó, Debrecen. 2011. 24.

A 483-AS PÁLYASZÁMÚ „BENGÁLI” CSUKLÓS VILLAMOS A CSAPÓ-KANYARBAN
(é. n.)

GARA KÁLMÁN magángyűjteményéből

AZ UTOLSÓ RÁKÓCZI ÚTI VILLAMOS MENETE 1972 SZILVESZTERÉN
1972

http://veke.hu/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/nzsl_az_utolso_
rakoczi_uti_villamos_jpg_d04aa2.jpg A letöltés ideje 2018. VI. 1.

AZ 1-ES SZÁMÚ VILLAMOS KIÁLLÍTVA A SZOMBATHELYI SMIDT MÚZEUM KERTJÉBEN
(é. n.)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Szombat
helyi_villamos.JPG/800px-Szombathelyi_villamos.JPG A letöltés ideje:
2018. VI. 1.

AZ 5-ÖS

VILLAMOS

SZALUTÁL

„MEGHALT,”

KMETTY GYULÁNAK,

A

A

28-AS

6-OS

BUSZ

SZÁMÚ

„MEGSZÜLETETT:”

VOLÁN

EGY VILLAMOSVEZETŐ

IGAZGATÓJÁNAK, A SÍNEN AZ IKARUS

630-AS CSUKLÓS AUTÓBUSZ LÁTHATÓ 28-AS VISZONYLATJELZÉSSEL
1973

BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ: Debreceni villamoskalauz: az első száz év története. Uropath kiadó, Debrecen. 2011. 151.
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AZ 5-ÖS VILLAMOS UTOLSÓ NAPJA A HATVAN UTCAI VONALON
1973

BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ: Debreceni villamoskalauz: az első száz év története. Uropath kiadó, Debrecen. 2011. 151.

AZ 1968 ELŐTT FELSZÁMOLT, MEGSZÜNTETETT VONALAK
2012

NAGY TAMÁS: Mellékvonalakon: Az utolsó vonat letépett virágcsokra –
normál nyomtávú vasútmegszüntetések az 1970-es években. Indóház
Extra. A koncepció terhe és utóléte: közlekedéspolitika '68. 2012/1.
szám. 36.

AUTÓBUSZ DEBRECENBEN
1947

https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6407 A Letöltés ideje: 2018.
VI. 1.

AUTÓBUSZ DEBRECENBEN AZ 1950-ES ÉVEKBEN
(é. n.)

Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti Fotótára és Gyűjteménye

BONTJÁK A SÍNEKET AZ ATTILA TÉREN
(é. n.)

BALOGH LÁSZLÓ magángyűjteményéből

BUDAI ÉZSAIÁS UTCAI BALESET
1970

HAJDÚ-BIHARI MEGYEI NAPLÓ 1970. XI 15.

CSANÁDI GYÖRGY PORTRÉJA
(é. n.)

http://www.blogszolnok.hu/tiny_mce/uploaded/1xvolt/2015/Utcak2015/
15-nagy1-csanadi.jpg A letöltés ideje: 2018. VI. 1.

DEBRECEN FUNKCIONÁLIS MORFOLÓGIAI TÉRKÉPE A MAI KIALAKULT ÖVEZETEK ÁBRÁZOLÁSÁVAL
(é. n.)

http://shrek.unideb.hu/~szalami88/tgbe0628/teruletfejlesztes_alapjai_19.
pptx A letöltés ideje: 2018. II. 8.
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DEBRECEN NÉPESSÉGSZÁMÁNAK ÁBRÁZOLÁSA GRAFIKONON
2018

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hiva
tal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/ A letöltés ideje: 2018. IX. 12.

DEBRECENI VILLAMOS AZ 1950-ES ÉVEKBEN I.
(é. n.)

BALOGH LÁSZLÓ magángyűjteményéből

DEBRECENI VILLAMOS AZ 1950-ES ÉVEKBEN II.
(é. n.)

http://villamosok.hu/ A Letöltés ideje: 2018. VI. 1.

„GYÁSZBA BORULT” MOZDONY A FERTŐVIDÉKI VASÚT 1979. MÁJUS 16-I MEGSZŰNÉSÉNEK NAPJÁN
1979

NAGY TAMÁS: Mellékvonalakon: Az utolsó vonat letépett virágcsokra –
normál nyomtávú vasútmegszüntetések az 1970-es években. Indóház
Extra. A koncepció terhe és utóléte: közlekedéspolitika '68. 2012/1.
szám. 34. Megjegyzés: A gőzvontatást csak 1984-ben szüntették meg
Magyarországon

HÍDÁTADÁSOK DEBRECENBEN: CSANÁDI GYÖRGY KÖZLEKEDÉS- ÉS POSTAÜGYI MINISZTER 1973.
NOVEMBER 9-ÉN ÁTADTA A HOMOKKERTI FELÜLJÁRÓT

1973

Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti Fotótára és Gyűjteménye

HÍDÁTADÁSOK DEBRECENBEN: PULLAI ÁRPÁD

KÖZLEKEDÉS- ÉS POSTAÜGYI MINISZTER

1980.

SZEPTEMBER 27-ÉN ÁTADTA AZ ÁPRILIS 4. ÚTJAI FELÜLJÁRÓT

1980

Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti Fotótára és Gyűjteménye

IKARUS CSUKLÓS AUTÓBUSZ „VILLAMOSPÓTLÓ-4” VISZONYLATJELZÉSSEL
(é. n.)

BALOGH LÁSZLÓ magángyűjteményéből

IKARUS 66-OS AUTÓBUSZ 1970. JÚNIUS 1-ÉN A 24A VONALÁRA TÁBLÁZVA
1970

A Volán 6. sz. vállalat és a Hajdú Volán egykori járművei. https://www.
facebook.com/hajduvolanikarus/ A letöltés ideje: 2018. VIII. 1.
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MISKOLCI CSUKLÓS VILLAMOS A 4-ES VONALON
(é. n.)

http://www.villamosok.hu/nza/mkv150-4.jpg A letöltés ideje: 2018. VI. 1.

NYÍREGYHÁZI VILLAMOS A VÁROS FŐTÉREN
(é. n.)

http://www.villamosok.hu/nza/nyirmot.html A letöltés ideje: 2018.
VIII. 1.

ÖZVEGY MOLNÁR SÁNDORNÉ SIRATJA A ZSUZSI-VONATOT UTOLSÓ ÚTJÁN
1977

TAAR FERENC: Bomló világ. Csokonai kiadó. Debrecen. 1999. 221.

SZEGEDI CSUKLÓS VILLAMOS KISKUNDOROZSMÁN
(é. n.)

PETER HASELDINE felvétele. https://m.blog.hu/ha/hamster/image/peterhaseldine/
Image%20149.jpg, illetve http://1.bp.blogspot.com/-fe9c0CqQWsw/UyV84Hgi
GGI/AAAAAAAAEq8/JinZp14FvuA/s1600/1966799_466665183461081_1274
42954_n.jpg A letöltés ideje: 2018. VI. 1.

SZILÁGYI ENDRE ÉS AUTÓBUSZA
1936

Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti Fotótára és Gyűjteménye

ÚJ CSUKLÓS VILLAMOS DEBRECENBEN
1962

BALOGH LÁSZLÓ magángyűjteményéből

VILLAMOS ÉS AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS PÉCSETT
(é. n.)

NÉMETH ZOLTÁN ÁDÁM magángyűjteményéből. http://www.villamosok.
hu/pecs/pkv4.jpg A letöltés ideje: 2018. VI. 1.

VILLAMOSOK A VÁGÓHÍD UTCAI VILLAMOSVONALON
1970

BALOGH LÁSZLÓ magángyűjteményéből

VILLAMOSVONALAK HELYETT AUTÓBUSZVONALAK
1970

HAJDÚ-BIHARI MEGYEI NAPLÓ 1970. III 26.
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