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VG | A Főmterv Zrt. nettó 850 millió forintért készíti el a Duna alatti vasúti öszszekötő alagút építésének környezetvédelmi hatástanulmányát, és szerzi meg
a környezetvédelmi engedélyeket – tette közzé az erről szóló szerződés aláírása
után Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési
Központ (BFK) vezérigazgatója. A Nyugati pályaudvar és Kelenföld közötti, a Széll
Kálmán teret is érintő vasúti alagút tervezését az Európai Unió az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) alapból
500 millió forinttal támogatja, a költségekhez a magyar állam ugyanekkora önrésszel járul hozzá.
Vitézy Dávid az alagút kapcsán hangsúlyozta, hogy Budapest a hétköznapi
csúcsidőszakokban a fejpályaudvarok
leterheltsége és kapacitáshiánya miatt
nem tud több vonatot fogadni, holott
az elővárosi közlekedésben jelentkező
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A DigiLog Consulting negyedévente készíti majd el a teljes körű árindexet
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web

A KFX segíti a közúti fuvarozókat
B. HORVÁTH LILLA | Mintegy

tízszázalékos idei közúti
fuvarozásidíj-emelést indokol a szolgáltatók költségeinek növekedése a most először közzétett Közúti Fuvarozási Árindex szerint.

K

özúti Fuvarozási Árindex (KFX)
néven ezentúl negyedévente teljes körű iparági árindexet tesz
közzé a DigiLog Consulting Kft. Az index megmutatja, hogy a különböző gazdasági hatások mekkora árváltozást
indokolnak az érintett szolgáltatások
területén. Segítségével a fuvarozók követhetik költségeik alakulását az iparági
átlagéval, árváltozásaikat pedig hitelesen alá tudják támasztani megbízóiknál.
Az index értékének figyelemmel kísérésével maguk a megbízók is pontosan követhetik a közúti fuvarozás költségeinek
alakulását, és ellenőrizhetik az árváltozások mértékét. „Kulcskérdés a gazdaság
stabil növekedéséhez, a fogyasztók és az
ipar biztonságos áruellátásához, hogy a
mostani, gyorsan változó üzleti környezetben is korrekt megállapodásokat köthessenek a megbízók és a fuvarozók. A
KFX életre hívásával ehhez kívánunk
objektív segítséget nyújtani” – fejtette
ki cége közleményében Lajkó Ferenc, a
DigiLog Consulting alapító tulajdonosa,
aki 18 évig dolgozott a Waberer’s Zrt.-nél,
három évig vezérigazgatóként.
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nehezebben és kevesebbet képes expor- profitálhatnak. Ez még akkor is igaz, szektoráé pedig 15.
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