
 
 

Beszámoló a KTE Borsod Megyei Szervezet 2014 évi Szakmai 
Tanulmányútjáról 

 
 
2014. évben a KTE Szakmai Tanulmányút az előirányzott szolid költségvetés miatt, 
magyarországi helyszínekre, és két naposra terveztük. Az elmúlt években elsősorban vasút, és 
kötöttpályás közlekedés voltak a szakmai utunk fő iránya, 2012. évben az osztrák ÖBB vasúti 
kocsikat javító üzeme, illetve 2013. évben Csehországba a plzeňi villamos gyártó üzem. 
2014. évben út-útépítés történet, és gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos programra készült a 
szakmai utunk. 
 

 
 

A Szakmai Tanulmányút résztvevői 

 
Utazás a Borsod Volán Zrt. új MAN Lion Coach autóbuszával történt, 50 fő KTE tag 
részvételével, a programjainkat szeptember 29.-30. napokra szerveztük meg. 
A délelőtti utazás során kiéhezett társaság egy finom ebédet fogyatott el a kiskőrösi „Fortuna” 
Étteremben, majd utunk első állomására vonultunk át, az étterem szomszédságában lévő 
Közúti Szakgyűjtemény helyszínére. 
Szászi András úr, a Közúti Szakgyűjtemény vezetőjének lelkes vezetésével, a kiállítás 
dokumentumai és kiállított muzeális gépi eszközeinek megtekintésével képet kaptunk az 
útépítés történetéről és a Közúti Szakgyűjtemény létrejöttéről, a Múzeum kialakításáról. 
Egy lelkes felvidéki útmester, Lévárdy Imre az 1930-as évek végén kezdte gyűjteni szeretett 
szakmájának emlékeit Vágsellyén. Kitelepítése után kiskőrösi útmesterként folytatta a 
gyűjtést, majd nyugdíjba vonulása után pedig feldolgozta az összegyűjtött anyagokat, mely 
1968-ban lett először bemutatta Kiskőrösön. A kiállítás sikere miatt a házuk udvarán nyílt 
meg a „Közúti Mini Múzeum”. Ágazati vezetés is felfigyelt a magángyűjteményre és a KPM  
 



 
Közúti Főosztály vezetése úgy döntött, hogy a szakma presztizsének növelése érdekében a 
gyűjtemény fenntartását felkarolja, és állandó helyet biztosít a számára. 1974-ben a kiskőrösi 
régi útmesteri telepet átadta, és pénzt biztosított a kiállításhoz szükséges átalakításra.  
Mai formában a Múzeum 2012 évtől üzemel, amikor pályázati pénzekből megépült a jelenleg 
is látható épületkomplexum. 
 
A Múzeum területén - többek között - nagy érdeklődéssel járták körbe tagtársaink a Józsi, a 
„Robog az úthenger” című nagy sikerű tévéfilm főszereplőjének 1949-ben készült úthengerét, 
melyet 2010-ben teljes körűen felújítottak, így ez az egyetlen működőképes gőzhenger 
Magyarországon. A vállalkozó szelleműek egy kisebb úthengert is vezethettek a múzeum 
területén. 
 

       
 

Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény belső és külső helyszínei 

 
Utunk első „sűrű” napjának következő programja a kiskőrösi OLD CAR Múzeum 
megtekintése volt. A 2013..évben épült Múzeum veterán autók bemutatásához kötődik, 
veterán autók találkozójának szervezésével és azokon való részvétellel foglalkozik  A modern 
épületben veterán személyautók eredeti állapotúra történő felújítására, majd bemutatása 
történik.  Meggyőződhetett minden résztvevő, hogy „Öreg autó nem vén autó, de nagyon 
szép”. A kiállított autók között Rolls Royce, Mercedes Benz több évjárata, Ferrari, Porshe és 
Chevrolet camaro szintén több év járata van kiállítva és mindenki megtalálta kedvencét. 
A múzeum egy összetett kulturális szolgáltató létesítmény, amelyen belül az oktatás, a 
szórakozás, a különböző kulturális tevékenységek kínálata egyre sokoldalúbban van jelen. Az 
épületben a 2420 m2-es kiállítótér és az üvegfallal leválasztott restaurátor műhelysor 
egymástól elkülönítve, de szervesen egymáshoz kapcsolódva került kialakításra. A fogadótér 
az épületkomplexum központi tömegében található, ahol a recepción kívül egy ajándékboltot 
is üzemel. 
 

      
 

OLD CAR Múzeum, Kiskőrös 



 

 
Fáradtan érkezett a társaság éjszakai szállás helyszínére a császártöltési Pincelakat Borház és 
Szálloda Hotelbe.  
A Pincelakat Borház és Szálloda épülete Kiskőrös városától 30 km-re fekszik, és különböző 
wellness-szolgáltatásokkal, - amit legtöbben ki is használtak - valamint étteremmel várta 
társaságunkat. A kiváló sült-csülkös vacsorát megelőzően, egy borkóstolás keretében kaptunk 
ízelítőt a hajósi térség méltánytalanul kevésbé népszerűsített boraiból. A borkóstolás során, a 
társaság kiválasztotta azokat a fajtákat amelyeket a vacsorát követően még szívesen 
fogyasztottak. 
 

   
 

Pincelakat Borház és Szálloda biztosított mindent az esti jó hangulathoz 
 

A Szakmai Tanulmányút második napjának helyszíne Kecskemét volt. A kiadós szállodai 
reggeli után elindultunk Kecskemét első programjának helyszínére a Mercedes-Benz 
kecskeméti gyárába. Másfél évvel 2012. évi a megnyitó után a kecskeméti Mercedes-Benz-
gyár a látogatók számára is elérhetővé vált: bejelentkezés után a hét minden napján 
ingyenesen bejárható az üzem. A látogatásokhoz kiállítási tárgyakat és információs modulokat 
állítottak fel, hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek a gyártási folyamatokba. Ezek a 
kiállítási területek négy épületben – az irodaházban, a présüzemben, a karosszéria-üzemben és 
a szereldében – láthatók, így interaktív módon, testközelből figyelhető meg, hogyan gyártják a 
Mercedes-Benz modelleket a magyar dolgozók. Nagy élmény volt mindenki számára a 2,5 
órás látogatás, ahol megtudhattuk, hogy 2014. május hónaptól már három műszakban 
termelnek, és 2 percenként gördül le a gyártószalagról egy-egy kész Mercedes „B”-s vagy 
CLE típusjelű gépkocsi. Sajnos a Gyár területén nem lehet fényképezni, de így is emlékezetes 
marad sokak számára. 
 
 
 
 



 
 

MERCEDES BENZ Gyárlátogatás, Kecskemét 
 

A gyárlátogatást követően a társaság megebédelt egy hangulatos kecskeméti étteremben, és 
idegenvezetővel városnéző körútra indult.  
Jelenlévők megtudták, hogy a nagyvárosok közül Kecskemét fekszik a legközelebb az ország 
mértani középpontjához, Pusztavacshoz, és a Duna-Tisza közén elhelyezkedő város a kedvező 
helyi adottságoknak köszönheti a létét. Nyelvészek szerint Kecskemét a megfejthetetlen 
eredetű helynevek közé tartozik, míg mások a kecske szót tekintik alapnak, a mét pedig járást, 
menetet jelent. "Hírős város"-ként is szokás emlegetni Bács-Kiskun megye székhelyét. A 
kecskeméti barackpálinka, a színes kerámia díszekkel ékes szecessziós épületek és a "Kodály- 
módszer" teszik messze földön ismertté. 

   

     
 

Kecskemét belváros nevezetességeinek megtekintése 
 

Esti órákban problémáktól mentesen élményekkel gazdagodva érkeztünk haza Miskolcra. Az 
út során több mint 700 km-t autóbuszoztunk, de a fáradságot feledtette a sok látnivaló 
élménye, és a társaság kellemes, baráti hangulata.  
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