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A vasúti árufuvarozásban betölthető tranzitszerepe okán a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) 2017. szep-
tember 28-án tendert írt ki a „Zalaszentiván–Nagykanizsa 
(17-es számú) vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és 
villamosítás projekt megvalósíthatósági tanulmányának, 
engedélyezési, kiviteli terveinek és kiviteli tenderdoku-
mentáció műszaki köteteinek összeállítása” tárgyában, ám 
november 24-én hirdetményt adott fel az eljárás visszavo-
násáról. A (kivitelezéssel együtt) 20,6 milliárd forintos nagy-
projekt ugyanis kikerült az IKOP listából, így a NIF Zrt.-nek 
jelenleg nincs megbízása a feladat elvégzésére. A projekt 
ezzel lekerült a napirendről, és legkorábban a következő 
EU pénzügyi ciklusban, 2021 után térhetnek vissza rá.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom–országhatár átkelési 
szakasz akadálymentesítésének megvalósítása szintén ki-
került a fejlesztési célok közül, helyette 2,46 milliárd forint 
értékben az M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti 
szakasz 2×2 sávra történő bővítése kiegészítő munkáira 
szán uniós forrást a kormány.

A KözlekedésVilág Sajtófigyelőnk:

A CARGO Közlekedési Kft.
dokumentumkezelési, hitelesítési

és papírmentesítési szolgáltatását
a GREEN ARCHIVE rendszer biztosítja.

Módosult az IKOP lista
flottáját, és 12,5 milliárd forint helyett 17,6 milliárd forintért 
vehet további új CAF villamosokat. A támogatási összegből 
29 szóló és 31 csuklós trolibusz vásárolható (így már ösz-
szesen 96 darab Škoda-Solaris trolibusz lesz majd a fő-
városban), az új CAF Urbos 3 villamosok közül 5 hosszú 
(55,9 méteres) és 21 rövid (34,2 méteres) szerelvény ér-
kezhet Budapestre. Kiegészítésképp valamennyi jelenleg 
meglévő és a most beszerzendő CAF villamost (összesen 
73 járművet) korszerű, rádiós váltóállító berendezéssel is 
felszerelnek. Emellett a Dózsa György úton felújítják a tro-
libusz felsővezeték-hálózatot a Váci útig, valamint az 50-es 
villamos vonalán négy megállóhelyet akadálymentesítenek.

A Szabadbattyán–Tapolca vasútvonal villamosítási pro-
jektjéből törölték a központi forgalomirányítás megvalósítá-
sát, ezzel 4,5 milliárdot spórolva.

Az M4-es autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki–or-
szághatár közötti szakaszának EU finanszírozási igénye 
69,66 milliárd forintról 93,09 milliárd forintra növekedett, 
90 százalékos támogatási intenzitás mellett.

November közepén a kormány módosította

az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozatot az Integrált Közlekedésfejlesztési

Operatív Program fejlesztési kereteiről.

Az elszaladt kivitelezési költségek következtében szükség volt

komplett beruházások törlésére annak érdekében, hogy a programban

szereplő projektek a fix keretösszegből megvalósíthatók legyenek.

Törölték a villamosvonal-meghosszabbítást a Bécsi 
úton, a Vörösvári út és a Budapest–Esztergom vasútvonal 
Aranyvölgy megállóhelye között, ami 10,2 milliárd forint 
átcsoportosítását tette lehetővé. Nem épül meg Kelen-
föld-Őrmezőn az új, fedett autóbusz-terminál, ami az épít-
ménykomplexum elhagyása nélkül tette volna lehetővé az 
átszállást az M4-es metró, valamint a fővárosi közösségi 
közlekedés és a helyközi autóbuszok járatai között – ez 
5,1 milliárd forint „megtakarítást” jelent. A BKK Zrt. e két 
projekt helyett 10,2 milliárdért korszerűsítheti a trolibusz-

A kaposvári CNG-s buszbeszerzésre 1,43 milliárddal 
szánnak többet, a műszaki tartalom változtatása nélkül.

Jelentősen drágult az R67 gyorsút M7-Balatonlelle–Ka-
posvár közötti szakasz kiépítése is, 26,2 milliárdról 33,87 
milliárdra.

Új projektként a 60 piros FLIRT motorvonatot a később 
beszerzett kékekkel egységes műszaki színvonalra alakít-
ják át 4,8 milliárd forintért a MÁV-START beruházásában.

Andó Gergely
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15 másodperc alatt kevés dolgot lehet 
elvégezni. Talán elegendő egy SMS elkül-
déséhez vagy egy eszpresszókávé elké-
szítéséhez, de vajon ez a rövid időtartam 
elég lehet egy elektromos busz feltölté-
séhez is? Igen, a genfi tömegközlekedé-
si vállalat, a Transport Publics Genevois 
(TPG) által a város repülőterét az előváro-
sokkal összekötő 23-as vonalon üzemel-
tetett TOSA felsővezeték nélküli, teljesen 
elektromos csuklós busznak pont ennyi 
időre van szüksége. A megállóban, az 
utasok le- és felszállása idején egy lézer-
irányítású kar 600 kW töltőteljesítményt 

A HESS svájci autóbuszgyártó 20 millió dollár értékben vásárolja meg a villámtöltési 

technológiát és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát 20 elektromos busza számára, 

melyek a franciaországi Nantes városában várhatóan 2018 végére állnak üzembe. 

Az új buszrendszer 35 százalékkal növeli a személyszállítási kapacitást, így órán-

ként megközelítőleg 2500 ingázó számára biztosít fenntartható tömegközlekedést. 

A buszvonal 2006-os üzembe állítása óta az utasok száma megnövekedett, így a 

járatok túlzsúfolttá váltak. A HESS 24 m hosszú, teljesen elektromos meghajtású 

buszait az ilyen típusú járművek közül a világon először szerelik fel az innovatív tech-

nológiával.

15 másodperc elég a TOSA e-busz feltöltéséhez
A világ leggyorsabb villámtöltés-csat-

lakozási technológiája 1 másodperc-

nél is rövidebb idő alatt csatlakoztat-

ja az autóbuszt a töltőpontra, majd a 

buszmegállóban kialakított 600 ki-

lowattos töltő 15 másodpercig tölti a 

jármű fedélzeti akkumulátorait.

kapcsol a jármű tetejére telepített, hosz-
szú élettartamú akkumulátorra, amely tel-
jesítmény pont annyi meghajtást biztosít, 
hogy a busz elérje a következő megállót. 
Azzal, hogy az akkumulátor az autóbusz 
tetején van – éppen ezért persze kisebb 
és könnyebb akkuról van szó –, nem kell 
utasférőhelyet „beáldozni”, a 18,75 méter 
hosszú buszon 133-an utazhatnak egy 
időben. A vadonatúj villámtöltési techno-
lógián alapuló megoldás nagy előrelépést 
jelent az alternatív e-busz technológi-
ákhoz képest. Utóbbiak esetén ugyanis 
a buszokat a járműtelepen éjszaka kell 

feltölteni, a nagyobb méretű akkumuláto-
rok miatt a jármű nehezebb, üzemeltetési 
költsége magasabb, a férőhelyek száma 
pedig kevesebb. A TOSA busz töltését, 
meghajtását zöld energia biztosítja, így 
nemcsak hangszennyezés, de szén-di-
oxid-kibocsátás nélkül is képes üzemelni. 
Ezek a szempontok már napjainkban is 
fontosak, de a jövőben még nagyobb lesz 
a jelentőségük, mert ezáltal teremthetők 
meg a fenntartható közlekedés, a tiszta és 
okos városok kialakulásának feltételei. Az 
is nagy előny, hogy a jármű megállóban 
történő töltésével a busz útvonala men-
tén feleslegessé válnak a légvezetékek, 
így csökkenteni lehet az infrastrukturális 
költségeket, és területek szabadíthatók 
fel a város számára. Ez a modell egy igazi 
újítás, adekvát válasz a környezetvédelmi 
kihívásokra. Számítások szerint, ha Genf 
az összes dízelüzemű autóbuszát TOSA-
val váltaná ki, a város évente 1000 tonna 
szén-dioxidot tudna megspórolni.

A FlixBus az USA-ban terjeszkedne 
Európa vezető távolságibusz-szolgáltatója az Amerikai Egyesült Államokban történő piacra lépést tervezi. Huszonhat 
európai ország után a FlixBus az USA-ban is alkalmazni szeretné különleges üzleti modelljét. Mindeközben a zöld há-
lózat Magyarországon és Európa-szerte is tovább nő.

A FlixBus európai startupként szeretné célba venni a Szilícium-
völgyet. „Az Amerikai Egyesült Államok mobilitási piaca változó-
ban van és komoly lehetőségeket rejt – a közösségi közlekedés 
és a fenntartható utazás egyre fontosabbá válik. A FlixBus sze-
retne az átalakuló piac része lenni, hogy az amerikai utasoknak 
is kedvező árú, környezetbarát közlekedési alternatívát nyújt-
hasson” – magyarázta az USA-beli terjeszkedés hátterét André 
Schwämmlein, a FlixBus alapítója és ügyvezető igazgatója.

Európában a FlixBus már évek óta okos mobilitási lehe-
tőséget biztosít egyedülálló üzleti modelljének köszönhető-
en. Ennek lényege a helyi kis- és középvállalkozásokkal való 
együttműködés, ami a lokális gazdaságokat is támogatja. A 
cég berlini, müncheni, párizsi, zágrábi, milánói, amszterdami, 
stockholmi, aarhusi, prágai és budapesti irodája mellett most 

Los Angelesben is megkezdi a tevékenységét. Egy kisebb csa-
pat már a városban van, tagjai az egyesült államokbeli központ 
kialakításáért felelnek.

A FlixBus 2017 szeptemberében Budapesten is irodát nyitott, 
a helyi csapat feladata a regionális üzletfejlesztés elősegítése. 
2018-ban a vállalat tovább sűríti a járatokat a fővárosból a leg-
népszerűbb célállomások irányába, például Bécsbe, illetve terv-
ben van további kelet-európai piacok bevonása is a hálózatba.

„Okos és zöld mobilitási lehetőséget szeretnénk biztosítani 
mindenkinek. 2018-ban számos csatlakozás megnövelt járat-
számmal fog üzemelni, új turisztikai desztinációkat, vidéki tér-
ségeket is integrálunk a hálózatunkba. Csak egy jól működő 
európai szolgáltatással a hátunk mögött lehetünk sikeresek az 
USA-ban” – tette hozzá André Schwämmlein.

A FlixBus üzleti modellje évek óta okos mobilitási lehetőséget biztosít.
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Tíz évig tartó kivitelezési munka után átadták a Berlint és 
Münchent összekötő új vasútvonalat, az újraegyesítés utáni 
német gazdaságtörténet egyik legnagyobb szabású állami 
beruházását.

A 10 milliárd euróból (3140 milliárd forint) megépített vasútvonal 
révén az eddigi hat óra helyett négy óra alatt lehet megtenni a 
Berlin–München távolságot vonattal, gyorsabban, mint autóval. A 
Deutsche Bahn (DB) német állami vasúttársaság várakozása sze-
rint a rövidebb menetidő révén megduplázódik, évi 3,6 millióra 
emelkedik a főváros és a bajor tartományi főváros között vonattal 
utazók száma. A társaság szerint nemcsak a két metropolisz kö-
zött közlekedőknek hasznos a fejlesztés. Azzal számolnak, hogy 
a kapcsolódó járatok átszervezése révén évente 17 millió utas 
profitál az új szakaszból, amely betagozódik a nagysebességű 
vasúti közlekedés európai hálózatába, miután a Finnország keleti 
határától Szicíliáig húzódó vasúti folyosó része.

A 623 kilométeres szakaszon tehervon atok is közlekednek 
az ICE Sprinter nevű személyszállító vonatok mellett, amelyek 
az óránkénti 300 kilométeres sebességet is elérhetik. A jóval 
lassabban haladó áruszállító szerelvényeket ún. előző-pályaud-
varokon kerülik meg, ilyeneket minden huszadik kilométernél 
építettek.

Elkerülő pályára terelte át az orosz-
országi vasúttársaság a déli irányba 
tartó vonatokat a Zsuravka-Millerovo 
útvonalon, az orosz szerelvények 
ezentúl nem veszik igénybe az Ukraj-
na területén átvezető régi vasúti sza-
kaszt.

Az első, Siemens által készített helyiérdekű vasúti jármű 
megkezdte a kereskedelmi körülmények közötti üzemet 
San Franciscóban.

Az új helyiérdekű (könnyű) vasúti járműveket Kaliforniában, a 
Siemens Sacramentóban létesített üzemében gyártják. A válla-
lat összesen 219 helyiérdekű vasúti járművet fog leszállítani az 
SFMTA (San Francisco városi közlekedési cége) számára; ez ed-
dig a legnagyobb megrendelés ilyen járművekre, amit a Siemens 
az Egyesült Államokban kapott. Az SFMTA rengeteg munkát 
fektetett abba, hogy ezek a korszerű, generációjuk csúcspéldá-
nyának tekintett járművek jól üzemeljenek az elkövetkező hosszú 
évek során, megfelelően kiszolgálva a város utazóközönségét. 
A kereskedelmi üzem indítása nemcsak a Siemens és az SFMTA 
számára fontos mérföldkő, hanem jelentős esemény annak a 
több mint 700 ezer utasnak is, akik naponta veszik igénybe San 
Francisco közlekedési rendszerét. Az új szerelvények elősegítik 
majd a közösségi közlekedés iránti növekvő igények kielégítését 
a városban.

Az újonnan kifejlesztett helyiérdekű vasúti jármű a Siemens 
S200 modelljére épül. Rendkívüli energiahatékonysága a féke-

Helyiérdekű vasúti járművek San Franciscóban

zési energiát visszanyerő, könnyű súlyú meghajtórendszernek, 
valamint annak a LED világítási rendszernek köszönhető, amely 
akár 40 százalékkal kevesebb elektromos energiát használ fel, 
mint a szabványos neonvilágítás. A San Francisco-i közlekedé-
si vállalat számára készült szerelvények a közvélemény-kutatási 
adatokra támaszkodó jellemzőkkel rendelkeznek, ideértve az 
ülőhelyek új elrendezését, a belső részek újszerű színkompozí-
cióit, valamint a modern külső konstrukciót.

Elkerülik Ukrajnát a délre tartó orosz vonatok
A 137 kilométer hosszú, 2015 áprilisa 
és 2017 augusztusa között megépült el-
kerülő pályaszakaszon szeptember óta 
közlekednek rendszeresen a teherszerel-
vények, az utasszállító vonatok egy részét 
pedig november óta terelték rá. Korábban  
a Fekete-tenger irányába tartó vonatok-
nak kétszer kellett átlépniük az ukrán ál-

lamhatárt Luhanszk megyében. Az új sza-
kaszon a személyvonatok óránként 140, a 
teherszállító szerelvények 90 kilométeres 
sebességgel haladhatnak. A pályát nyári 
időszakban 190 szerelvény veheti igény-
be. Rosztov és Voronyezs megyében az 
elkerülő szakaszon összesen hét új állo-
más és egyebek mellett 20 vasúti átjáró 
és a Kalitva folyón át egy 158 méteres 
vasúti híd épült.

Átadták az új Berlin-München vasútvonalat

Az építkezésen 4500 ember dolgozott, a vágányokat nem 
zúzottkőágyazatra fektették, hanem betonból készített talapzat-
ra. A 156 ezer nagyméretű betonlap előállításához, a 37 híd és 
a 27 alagút megépítéséhez négymillió tonna betont használtak 
fel. Felépítették a többi között Németország leghosszabb, 8600 
méteres völgyhídját, és összesen 63 kilométer hosszúságban 
építettek ki alagutakat. A nagyszabású állami beruházások több-
ségétől eltérően a költségvetést és a kivitelezési menetrendet is 
sikerült betartani.
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Közlekedési
szakembereket
tüntettek ki
Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési  miniszter közlekedésben 
dolgozó szakembereket tüntetett ki.

Baross Gábor-díjat adományozott:
Csuhay Mariannának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi referensének;
Frankovits Valériának, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 
humánügyi irodavezetőjének;
Kalmár Istvánnak, a G. Transport 96 Zrt. vezérigazgató-
jának;
Németh Tibornak, a GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletág 
művezetőjének;
Péter Pálnak, a Magyar Közút Nonprofit Z rt. Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatóság megyei fejlesztési és felújítási osz-
tályvezetőjének;
Ragó Árpádnak, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Me-
gyei Igazgatóság Káli Mérnökség mérnökségvezetőjének.

„A Közlekedésért Érdemérem” szakmai érmet vehet-
te át:
Ács Balázs, a KTI Nonprofit Kft. Központi Közlekedés-
szervező Iroda irodavezetője,
Csernus Sándorné, a Rail Cargo Hungaria Zrt. üzemelte-
tési szabályozási szakértője,
Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-
helyettese,
Döme István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ÚTINFORM 
útügyi információs főmunkatársa,
Gilányi Zsolt, a Rail Cargo Hungaria Zrt. műszaki üzemel-
tetési szakértője,
Hrenkó András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Nyíregyházi Mérnök-
ség vezetője,
Imre Béla Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Me-
gyei Igazgatóság megyei üzemeltetési és fenntartási osz-
tályvezetője,
Kameniczky Ákos Péter, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 
forgalmi igazgatója,
Káity Károly, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
vezérigazgató-helyettese,
Kecskeméti Róbert, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-
helyettese,
Kolozsváry Zsolt, a HungaroControl Zrt. Jogi Osztály 
vezetője,
Kovács László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Nyíregyházi Mérnök-
ség forgalomtechnikai művezetője,
Kövesdi György, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, Megyei Üzemeltetési 
és Fenntartási Osztály műszaki főmunkatársa,
Lengyel Zsolt Endre, a HungaroControl Zrt. ATM Légifor-
galmi Igazgatóság légiforgalmi irányító részleg vezetője,
Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemelte-
tési igazgatója,
Rónay-Tobel Beatrix, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály főosztályvezetője.

A növekvő utasforgalom igényeinek kielégítését infrastruktúra oldalról 
támogatja a BUD 2020 repülőtér-fejlesztési program

Ismét egy álomhatárt
lépett át a Budapest Airport
Ismét rekordot döntött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér for-
galma, november végéig 12 milliónál is többen fordultak meg a 
budapesti repülőtéren, ahol csak az elmúlt hónapban egymillió-
nál több utast regisztráltak.

December közepétől elindult a karácsonyi és az év végi forgalom, így 
nagy valószínűséggel megjósolható, hogy idén az utasszám megkö-
zelíti vagy meghaladja a 13 milliót, jócskán túlszárnyalva a tavalyi 11,4 
millió fős rekordot. Az elmúlt években Budapesten egyre kiegyenlítet-
tebb a repülőtér teljesítménye. Ebben az is közrejátszik, hogy csak a 
2017/18-as téli menetrendben nem kevesebb, mint 14 új járat indul 
Budapestről, vagy a meglévő útvonalakon növelik a járatszámot, illetve 
a kapacitást a légitársaságok.

Európában egyre kevesebb az ún. fehér folt, ahonnan ne lenne 
közvetlen légi összeköttetés Budapesttel. A jövő nyáron induló transz-
atlanti járatok mellett újabb ázsiai összeköttetésekre koncentrálunk, 
jelentette ki Jos Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója.

Fontos eredmény, hogy a forgalombővülés nem jár a környezeti 
terhelés növekedésével, hiszen a fel- és leszállások száma lassabban 
növekszik, mint az utasok száma. Ez azt jelenti, hogy a légitársaságok 
nagyobb kihasználtsággal repülnek, vagy nagyobb befogadóképessé-
gű repülőgépeket állítanak forgalomba a budapesti járatokon.

Elkezdődött az 1-es villamos 
építésének befejező szakasza
A Fehérvári út és Kelenföldi vasútállomás közötti 1,7 km hosszú 
szakasz megépítésével készül el a közel 35 éve épülő 1-es villa-
mos teljes útvonala. A beruházás kivitelezési költsége nettó 8,6 
milliárd forint.

Az 1-es gyorsvillamost 1982-ben kezdték építeni az Óbudai lakóte-
lepek kiszolgálása miatt, a Bécsi út–Lehel út közötti első szakaszt 
1984-ben helyezték üzembe, míg az eddigi utolsó – az immár Rákóczi 
névre hallgató hídon át a Fehérvári útig tartó – szakasz átadására 2015 
tavaszáig kellett várni.

2017 novemberében elk ezdődött az 1-es villamos évtizedek óta 
várt és tervezett meghosszabbítása az Etele térig. A fejlesztés ered-
ményeként 2019 elejétől a villamosok Kelenföld vasútállomás Etele 
téri oldalához fognak közlekedni. Az új végállomáson elérhető lesz a 
névadó vasúti kapcsolat, az elővárosi autóbusz-állomásra érkező hely-
közi buszjáratok, az M4-es metró, a Budapesti Közlekedési Központ 
kelenföldi buszjáratai, valamint a budai fonódó villamoshálózat 19-es 
és 49-es villamosjárata. Az 1-es villamos új, Etele út/Fehérvári út és 
Kelenföld vasútállomás közötti szakaszán két új megállóhely épül: a Bi-
kás park és a Bártfai utca, egyaránt a már megszokott, hosszan fedett 
peronokkal és korszerű utastájékoztatási eszközökkel. A projekthez 
kapcsolódóan 2018 nyarán megújul az 1-es villamos vonala a pesti 
oldalon is, a Népliget és a Közvágóhíd közötti szakaszon, amelynek 
felújítása kimaradt a 2014-es rekonstrukcióból.
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Az alakuló ülésen Dávid Ilona, a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egye-
sület elnöke, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, a GYSEV Zrt. elnö-
ke megnyitó beszédét követően az egyesület tagjai meghatározták 
a digitális vasúti közlekedéshez kapcsolódó főbb célkitűzéseket. 
A szervezet a jövőben törekszik a jobb, korszerűbb szolgáltatások 
bevezetésére, a kapacitás növelésére, a közlekedési adatok opti-
malizált felhasználásával a versenyképesség javítására, a hálózat-
ba kapcsolt vasút nagy megbízhatóságának elérésére, a támogató 
európai uniós környezet nyújtotta lehetőségek aktív használatára, 
valamint a digitális technológiák használatához szükséges humán 
készségek fejlesztésére. Ludvig László, a vasúti digitalizációs 
munkacsoport és a Siemens Zrt. Mobility divíziójának vezetője el-
mondta: „Munkacsoportunk a következő időszakban több fronton 
is igyekszik majd a vasúti digitalizáció kérdéskörében támogatólag 
fellépni. Javaslatokat készítünk a vasúti kiberbiztonság kap-
csán, segítjük az adatvezérelt vasúti szolgáltatások létrehozását, 
digitalizációs helyzetképet, felméréseket készítünk, valamint közös 
tudásbázist alakítunk ki, így segítve a visegrádi országok piacán 
dolgozó jelenlegi és jövőbeni tagjaink munkáját.”

Az alakuló ülésen részt vett Deutsch Tamás (képünkön), Digi-
tális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos is. „A Digitális 
Jólét Program a digitális ökoszisztéma egészét érintő összehan-
golt kormányzati programként minden releváns területen hozzá 
kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb le-
gyen az egyre gyorsuló és elkerülhetetlen digitális átalakulásra.
A hazai gazdasági ágazatok közül a vasút a második, amely ön-

Újabb lépés a hazai vasút digitalizációja felé
Megtartotta alakuló ülését a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egye-
sület vasúti digitalizációs munkacsoportja. Az eseményen 
Deutsch Tamás, Digitális Jólét Programért felelős miniszter-
elnöki biztos együttműködést ajánlott a közös munkához.

állóan digitalizációs programot, összefogást kezdeményez. A ha-
zánkban is zajló 5G fejlesztések minden lehetőséget megterem-
tenek a vasút számára is a digitalizáció biztosította lehetőségek 
kiaknázására” – fogalmazott a miniszterelnöki biztos.

Az alakuló ülés zárásaként a felek a területhez kapcsolódó 
munkaerő képzéséről is egyeztettek. Megállapodtak, hogy a cél 
a megfelelő digitális készségek elsajátításának biztosítása lesz. 
Az oktatás kapcsán Deutsch Tamás kiemelte: „A gazdaság te-
rületén a versenyképesség kulcsa a digitális átalakulásra való 
vállalati és munkavállalói felkészülés, ennek előfeltétele pedig 
az, hogy mind a vállalkozások, mind a munkavállalók megfelelő 
digitális felkészültséggel rendelkezzenek. Célunk, hogy hazánk 
2018-ra érje el, 2020-ra pedig haladja meg az EU átlagát a digi-
tális írástudás és használat tekintetében. Többek között ezért is 
üdvözlendő a HUNGRAIL törekvése.”

Az egyesület az oktatás terén is több fronton tesz lépéseket: 
igyekszik az érintettek rugalmasságát, informatikai alapismerete-
it, kommunikációs, vizualizációs, elemzői és problémamegoldó 
készségeit növelni, emellett támogatja a digitális felkészültségük 
kiterjesztését, valamint a biztonság, a digitális etikett és kooperá-
ció területén már megszerzett tudásuk bővítését.
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146 Airbust rendelt a Wizz Air
A Wizz Air versenyeztetési eljárást követően megállapodást írt alá az Airbus-szal 
146 új repülőgép megvásárlására az A320neo családból. A megállapodás 72 
A320neo és 74 A321neo típusú repülőgépre szól.

Az új repülőgépek szállítása 2022-ben 
kezdődik, ám a nagyobb részük 2025 és 
2026 során érkezik majd, a 2015-ben 
megrendelt 110 darab A321neo érkezé-
sét követően. A megállapodás értelmében 
a Wizz Airnek lehetősége lesz kicserélni 
az A320neo típusú repülők egy részét 
A321neo-ra és fordítva, a jövőbeni szük-
ségletektől függően. Aktuális listaáron az 
új rendelés értéke meghaladja a 17,2 milli-
árd dollárt, ugyanakkor az Airbus jelentős 
kedvezményt biztosít a Wizz Air számára 
a listaárakból. A megrendelés véglegesí-
téséhez a Wizz Air részvényeseinek jóvá-
hagyása szükséges, ha ez megtörténik, 
a légitársaság már megrendelt Airbus-
gépeinek száma 282-re növekszik.

„Az Airbus ismét biztosította a repülő-
gépek minősége, a költséghatékonyság, 
a támogatás és az ár legjobb kombiná-
cióját. Biztosak vagyunk abban, hogy az 
Airbus A320neo és A321neo repülőgé-
pekkel a Wizz Air folytatja az iparágban 
páratlan növekedési szintet, és kiterjeszt-
hetjük hálózatunkat Európában és a kon-
tinensen túl” – emelte ki Váradi József, 
a Wizz Air vezérigazgatója.

A LEGJOBB
EURÓPAI
LÉGITÁRSASÁG

A Wizz Air nyerte idén az Aviation 100 „Az Év Európai Légitársasága” címet. A díjat 
Owain Jones vállalati kapcsolatokért felelős igazgató vette át az Airline Economics 
Growth Frontiers 2017 konferencia gálavacsoráján, Londonban. Az Aviation 100 
méltatta a Wizz Air idei kiemelkedő növekedését, aminek köszönhetően a légitársa-
ság rekordszintű utasszámot ért el, tovább bővítette széles hálózatát, és 146 Airbus 
A320neo típuscsaládba tartozó repülőgépre szóló forradalmi megrendelést jelentett 
be a Dubai Airshow-n.
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Magyar fejlesztésű autóbusz Debrecenből
REFORM néven magyar fejlesztésű, Mercedes-Benz alváz-
ra épülő városi, elővárosi autóbuszt mutatott be december 
14-én az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction 
Electrics Kft. (ITE) Debrecenben. A tizenkét típusból álló 
termékcsalád első járművének, a Mercedes-Benz REFORM 
500 LE-nek a leleplezése mellett, a vállalat ünnepélyes ke-
retek között adta át Oktatási, Fejlesztési Központját és Kí-
sérleti Üzemét is, ahol tavasztól a sorozatgyártású járművek 
is készülnek majd.

Elöregedett buszpark

Megújulás előtt áll a hazai autóbuszpiac, a következő években 
ugyanis jelentős számú új gépjárműnek kell megjelennie a köz-
utakon ahhoz, hogy az átlagosan 14,11 éves buszállomány átlag-
életkora fiatalodjon. A legfrissebb, 2016-os statisztikák alapján 
18 482 busz fut a magyar utakon, és 2015-ben mindössze 1623 
új közúti autóbuszt helyeztek forgalomba. Mivel a járművek több, 
mint 60 százaléka 10 évnél idősebb, a busztársaságok várhatóan 
további buszok beszerzését kezdeményezik a közeljövőben.

Egyszerre 7500 buszt kellene a magyar buszpiacon lecserélni 
azért, hogy 10 évre csökkenjen az átlagéletkor, s azt követően 
minden évben 2500 jármű cseréjére lenne szükség ahhoz, hogy 
ezt az átlagot szinten lehessen tartani, mondta Kossa György, az 
ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ezt a hazai és nemzetközi 

Távoli ellenőrzés

Az ITK Holding Zrt. és annak leányvállalata, az Inter Traction 
Electrics Kft., valamint a Daimler AG. 100 százalékos leányvál-
lalatának, az EvoBus GmbH magyarországi vezérképviseleteként 
és kizárólagos importőreként működő EvoBus Hungária Kft. 
között 2016-ban létrejött hosszú távú együttműködés eredmé-
nyeként a magyar vállalat 2017-ben sikeresen megtervezte és 
megépítette korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő 
autóbusz prototípusát. A Mercedes-Benz alvázra épülő, 12 mé-
teres, 3 ajtós, alacsonypadló-belépésű (low entry) REFORM 500 
LE városi, elővárosi busz megfelel a legmagasabb környezetvé-
delmi és emissziós normáknak, 220 kW maximális teljesítményű 
EURO 6-os dízelmotorral és hatfokozatú automataváltóval sze-
relt. Az alváz műszaki kialakítása tartalmazza a Mercedes-Benz 
autóbuszain megszokott járműbiztonsági és menetstabilizációs 
rendszereket, valamint az ITK Holding Zrt. által fejlesztett távo-
li fedélzeti diagnosztikai és kontrolleszközöket, ami üzemelési, 
működési adatokat szolgáltatva lehetővé teszi a járművek távoli 
ellenőrzését.

Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója

trendet ismerve kívánta megerősíteni buszgyártói tevékenységét 
a vállalat, s buszfejlesztéseikkel egy olyan alternatívát szeretné-
nek nyújtani a piacnak, ami minőségében egyedülálló Magyaror-
szágon és Európában is.

SIKERES AUDIT
Az Inter Traction Electric az EvoBus GmbH által végzett mind 
a négy audit vizsgálaton sikeresen megfelelt, amelyek végigkí-
sérték a járműgyártás teljes folyamatát. Az EvoBus ellenőrző 
tevékenysége kiterjedt a járműtervezés, -gyártás beindításá-
hoz szükséges műszaki kompetencia, a vázállítás és a végsze-
relés fázisaira is. Mivel az ITE mindenben megfelelt a Daimler 
standard előírásainak, a készre szerelt autóbuszon használ-
hatja a Mercedes-Benz csillagot és feliratot.

E-autóbuszokra várva

Az új busz bemutatója mellett az Inter Traction Electrics Kft. fel-
avatta az Oktatási, Fejlesztési Központját és Kísérleti Üzemét is, 
ahol jövő tavasztól évente akár 1000 sorozatgyártású jármű is 
készülhet majd. Ez az épület a termék- és gyártástechnológiai 
kutatás-fejlesztési tevékenységek központja, de a modern jármű-
gyártással kapcsolatos duális képzés feltételeit is biztosítja. 
A beruházás összértéke megközelíti a 70 millió eurót, amiből 
50 milliót infrastrukturális, 20 milliót jármű- és technológiai fej-
lesztésekre fordít a vállalat. A Mercedes-Benz REFORM 500 LE 
az Inter Traction Electrics Kft. 12 típusból álló termékcsaládjának 
első példánya, így a közeljövőben további járművek fejlesztését 
és gyártását is megkezdi debreceni telephelyén a vállalat, külö-
nös hangsúlyt fektetve az elektromos hajtású autóbuszokra.
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A 2022-ig tartó időszakban 900 kilométernyi négysávos útsza-
kasz (autópálya, autóút és emelt sebességű főút) kivitelezése, ki-
sebb részben előkészítése történik meg. Bekötik a gyorsforgalmi 
hálózatba a megyei jogú városokat, a határokig vezetik a sztrádá-
kat; a gyorsforgalmi utak teljes hossza öt éven belül 2100 kilo-
méter fölé nő, mondta Homolya Róbert. A közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár hozzátette: a közúthálózat folyamatos bővítése 
mellett a meglévő utak állapotának javításáról is gondoskodnak. 
A tavaly elindított komplex útfelújítási program első évében 
69 milliárd forint hazai forrás fedezte 562 kilométer főúti és mel-
lékúti szakasz rekonstrukciójának költségeit. A program 2 017–
2018-ban 100 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik, és 
újabb 900 kilométer helyreállítását tervezik. A Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programban rendelkezésre álló 55 milliárd 
forintból további 400 kilométernyi útszakaszt tesznek rendbe.

Nagy Róbert Attila, a NIF Zrt. vezérigazgatója kifejtette: az 
állami beruházó idén indította útjára a komáromi Duna-híd meg-
építését, az M2 Budapest–Vác szakaszának kivitelezését, Eger 
gyorsforgalmi hálózatba kötését az M25 autóúttal, Kaposvárét 
az R67 gyorsúttal, az M4 autópálya M0 autóút (Üllő)–Cegléd kö-
zötti, valamint Berettyóújfalu–országhatár közötti szakaszainak 
építését és az M70 négysávossá bővítését. 2018 első hónapjai-

Bemutatták az új generációs FLIRT motorvonatot
Megérkezett a GYSEV Zrt. új generá-
ciós FLIRT motorvonatflottájának első 
járműve Szombathelyre. A beszerzés-
nek köszönhetően a vasúttársaság 
összesen 20 új, jelentős részben ha-
zai gyártású Stadler villamos motor-
vonattal szolgálhatja majd ki a teljes 
regionális személyforgalmát.

zorcium nyert meg. A gyártás 2016-ban 
kezdődött, és az első jármű alig egy évvel 
később már be is mutatkozott Lengyel-
országban, a TRAKO vasúti kiállításon a 
nemzetközi szakmai közönségnek. Jelen-

Balról: Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, Dunai Zoltán, a Stadler Rail Cso-
port országigazgatója, Christian Spichiger, a Stadler Rail Csoport ügyvezető alelnöke, 
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója, Hende Csaba, országgyűlési képviselő, 
a parlament alelnöke, Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért 
felelős helyettes államtitkára

leg két vonat tartózkodik Magyarországon, 
amelyek a hatósági engedélyezési eljárást 
követően állnak forgalomba, a tervek sze-
rint 2018 közepétől. A tizedik vonatot vár-
hatóan 2019 januárjáig szállítja le a gyártó.

A GYSEV 2013 és 2015 között két projekt 
keretében 10 FLIRT motorvonatot szer-
zett be. Az új járművek a Sopron–Szom-
bathely–Szentgotthárd, Sopron–Győr, 
valamint a Szombathely–Rajka vonalakon 
közlekednek, eddig mintegy 6,5 millió ki-
lométert tettek meg a GYSEV vonalain.

A vasúttársaság 2016-ban indított nyílt 
közbeszerzési eljárást további 10 darab 
alacsonypadlós, villamos motorvonat 
beszerzésére, 21,7 milliárd forint össz-
költséggel, amit a Stadler lengyelországi 
és svájci leányvállalatai által alkotott kon-

Tovább gyorsul a hazai közutak fejlesztése
A közúthálózat bővítése a következő években 2500 milli-
árd forintos ráfordítással kap új lendületet – hangzott el az 
NFM, a NIF és a Magyar Közút évzáró sajtótájékoztatóján.

ban elkészülnek a 21. sz. főút Heves I.-Nógrád II-III. szakaszai 
és az 55. sz. főút burkolatmegerősítése Mórahalom elkerülő és a 
megyehatár között. A jövő évben várható a Győr, Hajdúsámson, 
Hódmezővásárhely és Várpalota elkerülők átadása is.

A közútkezelő az öt évre szóló közhasznúsági szerződése 
alapján már idén is nagyobb támogatási keretösszeggel láthatta 
el útüzemeltetési tevékenységét: 2016-ban több mint 56 milliárd, 
2017-ben már csaknem 73 milliárd forintos költségvetési forrás-
ból végezhették el a szakemberek az útfenntartáshoz kapcsoló-
dó feladataikat, emelte ki Szilvai József Attila, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Nagy Róbert Attila, Homolya Róbert, Szilvai József Attila (balról)
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Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója

„Ragadozóként kell részt vennünk a 
konszolidációban, nem áldozatként”

Várhatóan milliárdos nyereséggel zárja az idei évet a HungaroControl, 
megőrizve azt a pénzügyi stabilitást, ami elengedhetetlen a kiegyensú-
lyozott működés szempontjából. A menedzsment mindent megtesz, hogy 
továbbra is az egyik leglátványosabban fejlődő európai légi navigációs 
szolgáltató legyen a vállalat, és nyertesként kerüljön ki az ágazatban egy-
re nagyobb sebességre kapcsoló konszolidációs folyamatból. Szepessy 
Kornél vezérigazgató interjúnkban arról is beszélt, hogy a légi forgalmi 
szolgáltatóknak már most el kell kezdeni a felkészülést, ha lépést akarnak 
tartani a hihetetlen tempóban fejlődő drónpiaccal.

DÉKÁNY ZSOLT

– Közép- és kelet-európai összehason-
lításban milyen piaci pozíciót foglal el 
a HungaroControl?

– A HungaroControl Magyar Légifor-
galmi Szolgálat Zrt. világszínvonalú tech-
nológiája, fejlesztései és szolgáltatásai 
révén a nemzetközi légiforgalmi irányítás 
egyik elismert szolgáltatója, a 2000-es 
évek elején létrehozott Egységes Európai 
Égbolt keretében zajló uniós integráció 
aktív regionális kezdeményezője, együtt-
működő partnere. Az Egységes Európai 

Égbolt bevezetésének eredetileg az volt 
a célja, hogy konszolidáltabb légi navi-
gációs szolgáltatás alakuljon ki egy egy-
séges rendszer alapján működő európai 
légtérben. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 
hatvanegynéhány irányítóközpont helyett 
maradjon csak körülbelül 20 – mint az 
USA-ban –, és a tagállami légiforgalmi 
irányító cégek számát 28-ról csökkent-
sék 10 alá. Ez a kérdéskör viszont erősen 
összefügg az Európai Egyesült Államok 
elképzelés előrehaladásával, mert amíg 
ezt a ma még inkább vízióként meglévő el-
vet nem deklarálják hivatalosan is, addig a 

nemzetállamok szuverenitása elsődleges 
marad. Ennek az önállóságnak pedig igen 
fontos eleme a szuverén, a katonai és a 
polgári repülést integráltan magába fogla-
ló nemzeti légiforgalmi irányítás, aminek a 
kontrollja nemzetvédelmi kérdés. Magyar-
ország nem az Európai Egyesült Államok 
kialakítása irányába törekszik, ezért szem-
be fogunk kerülni az Európai Bizottság 
egyre inkább világossá tett, de még ki nem 
mondott konszolidációs elképzeléseivel. 
Arra azonban számítanunk kell, hogy amit 
a Bizottság egyszer kigondol, abból idővel 
valóság lesz. Logikailag két út képzelhető 
el: vagy már most készülünk arra, hogy fel-
adva az önálló magyar légiforgalmi irányí-
tást, azt valamilyen, Brüsszelnek is tetsző 
uniós viszonyrendszerben helyezzük el 
és működtetjük tovább, vagy pedig feltur-
bózzuk magunkat, és nagyobbak leszünk 
és nagyobbnak is akarunk látszani, mint 
amekkorák valójában vagyunk, nagyobb 
befolyást akarunk elérni, mint amekkora 
a magyar légtér méretéből és a nekünk 
jutó tortaszeletből egyébként adódna. Mi 
az utóbbi megoldást favorizáljuk. Ezért 
szeretnénk szakmailag, technológiailag 
többet tenni és jobbak lenni – jogszabá-
lyokkal alaposan megtámogatva, persze 
–, mint bármelyik európai ANSP.

– A bizottsági terv megvalósulása 
esetén lát esélyt arra, hogy Budapesten 
működjön majd az integrált európai lég-
térirányítás egyik központja?

– Ez a cél! Ha teret nyer Brüsszel kon-
szolidációs elképzelése, akkor nyertesei 
legyünk ennek a folyamatnak, ne vesz-
tesei. Bármit teszünk, mindent ennek az 
elvnek rendelünk alá. Nincsenek szemé-
lyes ambíciók, csak a HungaroControl, 
a magyar légiforgalmi irányítás érdeke és 
jövője számít, hogy az egyébként csök-
kenő piaci tortából mégis nagyobb szelet 
jusson nekünk, mint amekkora most van, 
és a kormány meg tudja tartani a magyar 
légtér feletti ellenőrzést. A fent említett 
konszolidációs folyamatban, amikor a légi 
társaságok nagy nyomást helyeznek ránk 
a költségszintünk csökkentése céljából, 
stagnálni nem lehet, azt a célt értelmetlen 
kitűzni, hogy néhány év múlva Budapest-
ről kizárólag a magyar légtér forgalmát 
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irányítsuk. Hatalmas a verseny, vagy lé-
pést tartunk, sőt megelőzzük a konkuren-
ciát, és akkor Budapestről irányítjuk majd 
nemcsak a magyar, de akár több ország 
légi forgalmát is, vagy lemaradunk, és
helyünkre lépnek mások, például Német-
ország. Nem prédaként, hanem ragadozó-
ként kell részt vennünk a konszoli dációban.

– A versenyben maradás érdekében 
milyen fejlesztések, szolgáltatásbővíté-
sek történtek a társaságnál 2017-ben?

– Mielőtt a kérdésre válaszolnék, 
hadd mondjak egy friss hírt! Mint az köz-
ismert, a Szingapúri Polgári Légiközle-
kedési Hatóság meghívására a kanadai 
Searidge Tenchnologies, a brit NATS 
Holdings és a HungaroControl konzorci-
uma is indult – két komoly versenytárssal 
szemben – a CAAS, szingapúri légi navi-
gációs szolgáltató januárban kiírt smart 
Remote Tower tenderén. A magyar sajtó 
képviselői közül Önök értesülhetnek elő-
ször arról a világraszóló sikerről, hogy a 
távoli irányítótornyunk átadását követő na-
pokban – a budapesti avatóünnepségen 
a szingapúriak négyfős delegációja és a 
Searidge vezérigazgatója is részt vett és 
tárgyalt – e konzorcium ajánlatát hirdette 
ki győztesnek a szingapúri szolgáltató, 
akik a HungaroControl kényszerhelyzeti 
toronykoncepcióját implementálják majd 
az idén hetedszer is a világ legjobb légiki-
kötőjének választott Changi repülőtéren.

– És akkor a fejlesztések!?
– Ez az év is a folyamatos fejlődés 

jegyében telt. Sor került a MATIAS rend-
szer konfliktuskutatási fejlesztésére és 
kapacitásnövelésére, repülésbiztonsági 
szempontból pedig nagy lépés, hogy a 
polgári-katonai együttműködés kereté-
ben elindult a rendszer telepítése Kecs-
keméten is. Január elsejétől létrehoztuk 
a vállalat üzletfejlesztési igazgatóságát, 
hogy strukturált mederbe tereljük a kuta-
tás-fejlesztési feladatainkat, és hatéko-
nyabbá tegyük az értékesítési tevékeny-
ségünket. A három éve bevezetett saját 
fejlesztésű Merge Strip arrival manager 
eszközünk a termékértékesítés szakaszá-
ba lépett, először várhatóan közepes mé-
retű angol reptereknek fogjuk kínálni. Fel-
készültünk két vidéki radarállomásunk – a 
püspökladányi és a kőrishegyi – jövő év 
elejétől megvalósuló távüzemeltetésére, 
távfelügyeletére. Európában ma már szin-
te mindenhol ez a gyakorlat, egy radar-
állomás működtetéséhez nincs szükség 
az állomáson dolgozó munkaerőre. Ez a 
fejlemény arra példa, hogy nem minden-
ben vagyunk élenjárók, némely területe-
ken a felzárkózást kell megoldanunk, bár 
gyorsan hozzáteszem, a mi új, intelligens 

radarfelügyeleti technológiánk van olyan 
magas szintű, hogy akár értékesíthető 
know-how is lehet belőle.

– Mi lesz az ott dolgozó munkatár-
sakkal?

– Tizenhat-tizenhat kollégáról van szó, 
közülük a radarmérnököknek budapesti 
munkahelyet ajánlottunk a radar-távfel-
ügyeleti csoportunkban, amit sokan el 
is fogadtak, a támogató személyzetnek 
pedig segítünk, hogyan tudnának mun-
kát találni, természetesen a járandóságuk 
maradéktalan kifizetése mellett.

– A magyar–román szabad légtér 
megvalósítása beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket?

– A Hungarian Free Route Airspace 
szabad légtérhasználat fejlődési görbéje 
továbbra is felfelé ível, hiszen 2017. már-
cius 30-tól immár a magyar–román–bolgár 
légtérben ad lehetőséget a végpontok kö-
zötti, korlátozások nélküli szabad légiközle-
kedésre az éjszakai órákban. A következő 
logikus lépés most már valóban az, hogy 
mindezt a nappali időszakban is lehetővé 
tegyük, ennek feltételeit talán már a jövő 
évben sikerül a partnereinkkel együtt-
működve megteremteni. A világszerte 
„HUFRA”-ként emlegetett modell ebben az 
évben nagy elismerést is kapott, a Felelős 
és a környezet fenntarthatóságára irányu-
ló innovációk kategóriában Nemzetközi 
Minőség-innováció díjat nyert az Európai 
Minőségügyi Szervezettől. Ez az elismerés 
is, illetve magának a modellnek a műkö-
dőképessége jó alapot jelent ahhoz, hogy 
néhány éven belül a Free Route Airspace-t 
az egész Közép-európai Funkcionális Lég-
térblokkra (FABCE) kiterjesszük, ami nagy 
előrelépés lenne, tekintve, hogy a FABCE-
nak hét ország a tagja, rajtunk kívül Csehor-
szág, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Hor-
vátország és Bosznia-Hercegovina. Sőt, 
még ennél is nagyobb fegyvertény végre-
hajtását tervezzük, a Gate One együttmű-
ködésben részt vevő légi navigációs cégek 
– az előbb felsorolt FABCE-országok szol-
gáltatói mellett a román, a bolgár, a lengyel, 
a litván, a szerb-montenegrói és a mace-
dón szolgáltató – ugyanis a közelmúltban 
döntöttek egy közös Free Route Airspace 
tanulmány elkészítéséről.

– Említette a távoli irányítótorony át-
adását, ami igazi „hungaricum” a maga 
nemében, és ami a vállalat egyik legpi-
acképesebb terméke lehet a következő 
években, a szingapúriak, ugye, már le is 
csaptak rá. Vagy tévedek?

– Jól látja, az év legnagyobb büszke-
sége számunkra a 2017. november 14-én 
ünnepélyes keretek között, dr. Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr je-

lenlétében átadott Remote Tower, amit a 
kanadai Searidge-dzsel közösen fejlesz-
tettünk. A távoli irányítótorony koncepció 
2017 őszétől készen áll arra, hogy a Bu-
dapest Airport (BUD) le- és felszálló repü-
lőgép-forgalmát helyszíntől függetlenül 
kezelje. A HungaroControl székházában 
üzemelő virtuális torony a világon egye-
dülálló módon a közepes és nagyobb for-
galmú repülőterek irányítási feladatainak 
magas színvonalú és korszerű teljesítését 
teszi lehetővé. A 34 éves repülőtéri irá-
nyítótoronyban a vizualitást a 360 fokos 
kilátás biztosítja, a repülőtéri környezet 
képét a távoli toronyirányítás esetében 
egy videófalon követhetik nyomon a to-
ronyirányítók. A virtuális torony maximáli-
san kihasználja a korszerű technológiák 
kínálta lehetőségeket, a 14 kamera közül 
3 zoomolási és infraképességekkel is ren-
delkezik, melyek extrém időjárás esetén 
is gondoskodnak a megfelelő láthatóság-
ról. Az irányítók igényeire szabott módon 
jelenik meg mindkét BUD futópálya és a 
teljes forgalmi előtér, valamint további újí-
tás, hogy az élő kép címkézhető grafikai 
szimbólumokkal és repülési adatokkal, 
amelyek segítenek a repülési szituációk
még hatékonyabb kezelésében. Egy, ma-
ximum két év múlva a HungaroControl 
Budapesten folyamatos éles üzemmód-
ban tervezi ellátni a távoli toronyirányítást. 
A megoldás piacképességéről annyit, 
hogy a Remote Tower technológia kife-
jezetten költséghatékony üzletfejlesztési 
platform a regionális és szezonális repülő-
terek számára, ezért a koncepció iránt vi-
lágszerte már számos partner érdeklődik.

– Várhatóan idén is rekordot dönt a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér for-
galma. Milyen okai vannak az utasszám 
emelkedésének?

– A Budapest Airport kereskedelmi 
vezetése fantasztikusan jó airline marke-
tingmunkát végez, sorra érkeznek Buda-
pestre az interkontinentális járatok, olyan 
jegyeket is értékesíteni tudnak, melyeket 
a MALÉV időszakában lehetett eladni, 
tranzitreptérként használva Ferihegyet. 
Az idei utasszámot a Forma–1 és a vi-
zes-világbajnokság is jelentős mértékben 
húzta felfelé. A magyar magas légtérben 
kezelt forgalomra jelentős hatással van-
nak a diszkont légitársaságok, melyek 
korábban elképzelhetetlen várospárokkal 
hálózzák be Európa légterét, és persze 
eközben növelik a forgalmi komplexitást.

– A szinte hónapról hónapra emelke-
dő forgalom milyen kihívások elé állítja 
a HC-t?

– A HungaroControl szakszolgálatai 
az év első 8 hónapjában akkora forgalmat 
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regisztráltak, mint 2013-ban az egész év-
ben. Az év végére várható közel 1 millió 
légi jármű irányítása 4 év alatt 60 száza-
lékos növekedést jelent, ami európai szin-
ten is kiemelkedő teljesítménynek számít 
és hatalmas megterhelést jelent a légifor-
galmi irányítóknak. A nyári csúcsforgalom 
kezelésére tudatosan készültünk, valamint 
határozott lépéseket tettünk az általunk 
okozott – egyébként sem jelentős mérté-
kű – késések visszaszorítására, melynek 
köszönthetően 77 százalékos csökkenést 
értünk el, ami hatalmas eredmény. Az el-
múlt években több olyan jelentős beruhá-
zást indítottunk el, amelyek légi navigációs 
szolgáltatásaink fejlesztését célozzák, ga-
rantálják a növekvő légi forgalom biztonsá-
gos kezelését, egyben elősegítik a küszö-
bön álló uniós integráció sikerét.

– Az elmúlt évek talán legnagyobb 
szakmai sikere, hogy a társaság végzi 
a koszovói magas légtér irányítását. Mi-
lyen tapasztalatok gyűltek össze ezzel 
kapcsolatban az idei évben, illetve vár-
ható-e, hogy 2019 után is a HC-t bízza 
meg a NATO e feladat ellátásával?

– Csúcsidőszaknak számított a Ko-
szovó feletti légtérnek a 2016-os nyárhoz 
viszonyított másfélszeres forgalma is. A 
három éve megnyitott KFOR szektor idén 
érte el a tervezésekor megálmodott ki-
használtságot. A légitársaságok megerő-
södő bizalma, valamint a HungaroControl 

CRDS-ben (Kutatási, Fejlesztési és 
Szimulációs Központjában) előkészí-
tett szerb–horvát–bosnyák Free Route 
Airspace bevezetése népszerű átrepü-
lő forgalmi helyszínné tette a korábban 
csendes légteret, melynek rekord nap-
ján közel 500 gép haladt át. A szerződés 
értelmében a KFOR szektorban 5 éven 
keresztül a HungaroControl biztosítja a 
légiforgalmi irányítói szolgáltatást. A meg-
állapodás szerint a szerződés a lejártá-
val – 2019. április 4-én – automatikusan 
határozatlan időre hosszabbításra kerül, 
időközbeni felmondás csak a felek közös 
megegyezésével lehetséges, melyet leg-
később a szerződés vége előtt fél évvel 
(jelen esetben 2018. szeptember végéig) 
kell bejelenteni. A NATO elégedett azzal, 
ahogy a HungaroControl problémamente-
sen és gazdaságosan, adott költségszint 
mellett látja el ezt a szolgáltatást, és infor-
mációink szerint nem tervez ebben vál-
toztatást. Mi továbbra is elkötelezetten tá-
mogatjuk a balkáni térség légi navigációs 
képességeinek uniós elvárásokhoz való 
felzárkóztatását, így középtávú szakma-
politikai stratégiánk a KFOR szektorban 
az irányítói szolgáltatás fenntartása.

– Azért biztosan vannak szolgálta-
tók, amelyek nagyon szívesen lépnének 
a HungaroControl helyébe, nem?

– A koszovóiak nyiladozó nemzeti ön-
tudata folyamatosan erősödik, ez abban 

is megnyilvánul, hogy szeretnék ők irá-
nyítani a saját magas légterük forgalmát. 
Azonban Koszovó egyelőre nem tagja az 
ENSZ-nek, így az ICAO-nak (Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet) sem, ezért 
nem rendelkezhet a légterével, amely 
nemzetközi jogilag jelenleg ugyan Szer-
bia légtere, de hogy ki irányítja ott a légi 
forgalmat, arról a NATO dönt. Amíg ez így 
van, addig jók az esélyeink. Ráadásul azt 
is figyelembe kell venni, hogy Magyaror-
szág és a NATO között majdnem másfél 
évig tartott a koszovói magas légtér irányí-
tására vonatkozó jogi dokumentum létre-
hozása, tehát ha bármelyik szolgáltató át 
szeretné venni tőlünk a feladatot, valószí-
nűleg már most késő lenne elkezdeni a 
tárgyalásokat.

– Az NFM mint tulajdonos tavaly nyá-
ron fogadta el a társaság 2016–2020 
közötti időszakra vonatkozó új stratégi-
áját. Melyek e dokumentum prioritásai, 
és hol tart ezek megvalósítása?

– Az új vállalati stratégia az innováció 
és az üzleti alapú működés prioritásaira 
épül, melynek biztosítania kell, hogy a 
magyar légiforgalmi szolgáltató az eu-
rópai légi közlekedés megkerülhetetlen 
tényezőjévé váljon, olyan ipari partnerré, 
aki nélkül semmilyen fontos iparági kér-
désben ne születhessen döntés. A stra-
tégia, amelyet a versengés és az együtt-
működés egyensúlya indukál, továbbra 

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter is részt vett a Remote Tower átadásán, amely készen áll arra, hogy a Budapest Airport 
repülőgép-forgalmát helyszíntől függetlenül kezelje
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A DRÓNIPARRAL LEHETETLEN VERSENYEZNI
–  A drónpiacra lesz betörési lehetősége a vállalatnak, egyáltalán foglalkoznak ezzel 

a kérdéssel?

–  Felméréseink szerint a katonai, kereskedelmi és hobbicélokból használt drónok 
piaca egészen elképesztő tempóban bővül globálisan. Öt éven belül a drónokhoz 
kapcsolódó ipar nagyobb lehet, mint a teljes globális légi közlekedési piac. Egy 
ekkora tempóval növekedő iparággal lehetetlen felvenni a versenyt. Becsléseink 
szerint 10 év múlva a dróniparág meghatározó szereplőinek gazdasági befolyása 
nagyobb lesz a légi közlekedés bármely cégénél, és nekünk azon a piacon is helyt 
kell majd állnunk. Olyan látványosan bővül majd a drónnal végzett feladatok száma, 
hogy erre a légi navigációs szolgálatoknak, köztük a HungaroControlnak is készül-
nie kell, ellenkező esetben jelentősen gyengülhet ezen a területen a légiforgalmi 
szolgálatok helyzete, és akár az irányításban is jelentős befolyást szerezhetnek 
a dróniparba befektető nagy cégek.

–  Elképzelhető, hogy 10–15 év múlva a drónok kiszorítják a piacról a légi navigációs 

szolgáltatókat?

–  Ott nem tartunk, hogy egy még oly fejlett technológia kiváltsa a teljes légiforgalmi 
irányítást, de az biztos, hogy talán ez a nem is annyira távoli jövő legnagyobb kihí-
vása, amire már most készülni kell. Az ilyen típusú innovációk vezetésére, de mini-
mum követésére hoztunk létre az üzletfejlesztési igazgatóságon belül egy kutatás-
fejlesztési csapatot, amely egyebek mellett a drónoknak a szektorunkra gyakorolt 
hatását kutatja és válaszokat próbál adni a kihívásokra. A nemzeti, nemzetközi igé-
nyek, biztonsági kérdések, illetve üzletfejlesztési lehetőségek kiaknázása érdeké-
ben számos, a drónokhoz köthető problémával foglalkozunk. Kiemelendő a drónok 
integrációja, irányítása, kezelése érdekében vizsgált terület, az úgynevezett UTM 
(UAS Traffic Management), ami a jövőben a drónpiac nélkülözhetetlen eleme lesz.

is az alaptevékenység biztosítását jelöli 
meg elsődleges célkitűzésnek, azonban 
a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyez 
a kutatás-fejlesztés támogatására. Tuda-
tos nemzetközi jelenlét megerősítésére 
törekszünk, melyet dinamikusan fejlődő, 
innovatív szolgáltatóként, kezdeményező 
attitűddel és európai szintű szolgáltatá-
sokkal érhetünk el.

– Folyamatosan változik a légi közle-
kedés világa, így a légiforgalmi irányító-
kat körülvevő üzleti környezet is. Miként 
maradhat versenyképes a HC egy ilyen 
piaci miliőben, hogyan tudja biztosítani 
a légi forgalom biztonságos, zavartalan 
és hatékony áramlását?

– Mindennek az alapja az, hogy hosz-
szútávon megőrizzük a jövedelemtermelő 
képességünket, ezzel növelve a vállalat 
értékét. A pénzügyi stabilitást és kont-
rolling tevékenységet előtérbe helyező 
üzletfilozófia – aminek egyébként nem 
minden légi navigációs szolgáltató tulaj-
donít ekkora jelentőséget – kiemelkedő 
mértékben járul hozzá a sikereinkhez. Az 
előrejelzések szerint 2030-ra az Európa 
felett közlekedő repülőjáratok száma elér-
heti a 16,9 milliót. A légi navigációs rend-
szereknek lépést kell tartaniuk a rohamos 
forgalmi növekedéssel, az ezzel össze-
függő repülésbiztonsági és kapacitásbeli 
kihívásokkal – mi ezeknek folyamatos 
innovációval szeretnénk megfelelni. A 
HungaroControl a repülésbiztonság és a 
környezetbarát eljárások fejlesztését, a 
forgalommenedzsment hatékonyságának 

növelését célul kitűző kezdeményezések-
ben már ma is Európa élmezőnyében van.

– Szinte a gazdaság minden terüle-
tén szakemberhiányról hallani. Mit tesz-
nek a HC-nél az utánpótlás biztosítása 
érdekében?

– Folyamatos és aktív toborzási te-
vékenységet folytatunk különböző plat-
formokon. Megjelenünk fesztiválokon, 
állásbörzéken, nagyszabású kampányo-
kat folytatunk az álláskereső, valamint 
a social media oldalakon, toborzunk 
okostelefonos applikációval is, melyek si-
kerességét munkáltatói márkánk fejlesz-
tésével támogatjuk. A légiforgalmi irányító 
képző tanfolyamaink vonzók a fiatalok szá-
mára, a nehézséget az jelenti, hogy egy 
önéletrajz beérkezésétől számítva mini-
mum két és fél év, mire valakiből önállóan 
is dolgozni képes légi irányító lesz. Mégis 
ezt az utat kell válasszuk, mert az euró-
pai szolgáltatók között e tekintetben nincs 
átjárás, nem tudjuk egymás munkatársait 
átcsábítani. Korábban évente 8 irányítót 
képeztünk, tavaly és idén már 20-20 hall-
gatóval indult a tanfolyam, és a jövő évit 
szintén ekkora létszámmal hirdettük meg. 
A képzés témaköréhez tartozik továbbá, 
hogy a nemzetközi versenykörnyezet ki-
hívásaira válaszolva 2016-ban létrehoz-
tuk Közép-Európa egyetlen légiforgalmi 
oktatási, szimulációs és kutatás-fejlesz-
tési tudásközpontját, amely bármely lé-
giforgalmi szolgálat rendelkezésére áll. 
A HungaroControl tudásközpontjának fő 
alkotóelemei a már 6 éves Entry Point 

Central légiforgalmi irányító akadémia; a 
vele egyidős CRDS, Közép-Európa leg-
nagyobb, legmodernebb technológiával 
felszerelt kutatás-fejlesztési és szimulá-
ciós központja, valamint a MATIAS éles 
irányítórendszerünk kényszerhelyzeti tar-
talékközpontja, amelyet oktatásra és szi-
mulációs gyakorlatokra tudunk használni.

– Mit vár a HungaroControl a követ-
kező évektől?

– Az európai légtér egységesítési fo-
lyamatában tudatosan készülünk a hosz-
szútávon kialakuló versenyhelyzetre. En-
nek megfelelően kölcsönösen előnyös 
szövetségek és stratégiai partnerkapcso-
latok mentén folyamatosan fejlesztjük az 
alaptevékenységeinket – melyek mindig 
prioritást élveznek az egyéb tevékenysé-
gekkel szemben – és üzleti képessége-
inket. Megingathatatlanok vagyunk a je-
lentős innovációs potenciállal rendelkező, 
úttörő technológiai fejlesztések megva-
lósításában, új eljárások bevezetésében, 
partnerként támaszkodva stratégiai erő-
forrásainkra, a szakmailag felkészült, mo-
tivált és elkötelezett humán erőforrásra. A 
2020-ig terjedő időszakban felkészülünk 
a jelentősen átalakuló európai ATM ipar-
ági környezet hatásaira, tovább fejlesztve 
modern vállalati funkcióinkat és képes-
ségeinket. Tudatos építkezéssel el kívá-
nunk jutni oda, hogy nemzetközi stratégiai 
szövetségeseinkkel együtt tulajdonosi 
szinten kontrolláljuk mindazokat a tevé-
kenységeket és infrastruktúrákat, ame-
lyek az alaptevékenység zavartalan és 
jövedelmező fenntartásához szüksége-
sek. Stratégiai szövetségesnek tekintett 
légi navigációs szolgáltatókkal és iparági 
beszállítókkal olyan együttműködéseket, 
közös vállalkozásokat hozunk létre, ame-
lyek megfelelnek az Európai Unió elvárá-
sainak, méretüknél és pozíciójuknál fogva 
biztosítják, hogy a társaság és a magyar 
állam érdekei ellenében nem kerül sor 
további konszolidációra. A stratégiai idő-
szak végén, a harmadik referenciaperió-
dus (2020. január 1.–2024. december 
31.) idejére is meg akarjuk őrizni pénz-
ügyileg stabil, a teljesítményrendszerben 
kialkudott pozíciónkat. A HungaroControl 
repülésbiztonsági színvonala bármelyik 
európai szolgáltatóhoz viszonyítva meg-
felelő, szolgáltatásaink minősége elis-
mert, nemcsak a légtérhasználók, de az 
Európai Bizottság és más légi navigációs 
szolgáltatók és iparági beszállítók szintjén 
is. Részt veszünk a meghatározó jelen-
tőségű európai K+F, valamint a központi 
infrastruktúrák és szolgáltatások kialakí-
tását célzó folyamatokban, aktívan jelen 
leszünk az irányítótestületekben.
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Az „évszázad” vasúti nagyprojektje

A Budapest–Belgrád vasútvonal
a magyar érdekek szolgálatában?

Noha a finanszírozási szerződésen még elméletileg elbukhat a Budapest–
Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának teljes átépítése és erőtel-
jes kapacitásnövelése, erre azért egyre kisebb az esély, gőzerővel halad 
az előkészítés. A Soroksár–Kelebia tervezés-kivitelezés tárgyú tender hir-
detményét ajánlatkérőként a MÁV Zrt. nevében eljáró Kínai-Magyar Vasúti
Nonprofit Zrt. november végén jelentette meg, ebből néhány izgalmas 
műszaki részletre fény derült a projekttel kapcsolatban.

ANDÓ GERGELY

Kizárás „indokolt esetben”

A részvételi felhívás a gazdasági szerep-
lők részére nyitott, kétszakaszos, tár-
gyalásos beszerzési eljárást jelöl meg. A 
vasútépítés és -tervezés területén kellően 
nagy referenciákkal rendelkező cégek (és 
konzorciumok) január 19-ig jelentkezhet-
nek a felhívásra. A referenciákat pontozva 
a három legnagyobb kapacitással bíró pá-
lyázó kapja meg az Ajánlattételi Felhívást, 
ami részletesebben tartalmazza az elvég-
zendő feladatot.

A vonalat az EU TEN-T hálózatra (P4 
osztály) vonatkozó specifikáció szerint kell 
fejleszteni, vegyes forgalom (személyszál-
lítás és árufuvarozás) figyelembevételé-
vel. A vonal kétvágányú, villamosított, 225 
kN tengelyterhelésű lesz, maximum 750 

méteres vonatok közlekedését teszi majd 
lehetővé, központi forgalomirányítással, 
160 kilométer/órás engedélyezett sebes-
ség mellett (ami miatt közel 13 kilométer 
összhosszúságban, négy helyszínt érin-
tően nyomvonal-korrekció is szükséges). 
Tanulva a Szajol–Püspökladány átépítés 
hendikepjéből, a vonalat tengelyátszerelt 
kocsik közlekedésének figyelembevételé-
vel kell megépíteni.

A kiírásban kifejezetten előírják, hogy 
az átépítés ideje alatt a teljes útvonalon 
fenn kell tartani a vasúti közlekedést, tel-
jes kizárást csak „indokolt esetben” és az 
alternatív vasútvonalak igénybevételének 
lehetőségével lehet kezdeményeznie a 
kivitelezőnek. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy elsőként a nyíltvonali máso-
dik vágány és állomási második átmenő 
fővágány építése történik meg, és azok 
átadását követően kezdődik meg a jelen-

legi vágányok átépítése. A pályaépítési 
munkákat a jelenlegi biztosítóberendezé-
sekkel kell lekövetni, így az új elektroni-
kus biztosítóberendezést a már átépült új 
vonalra telepítik majd.

Ami kimarad a projektből

Különösen indokolt annak a kérdésnek 
a feltétele, hogy nem lett volna-e társa-
dalmilag hasznosabb, ha a Cegléd–Sze-
ged–Szabadka és a Ferencváros–Kis-
kunhalas–Szabadka vasútvonalakat 
párhuzamosan fejlesztették volna az erre 
a projektre szánt pénz megosztásával? 
Egy menetrend alapú fejlesztés során 
nem szükséges, hogy mindkét nyíltvonali 
vágányon 160 kilométer/órás legyen az 
engedélyezett sebesség, és az sem feltét-
lenül fontos, hogy azonos legyen az enge-
délyezett tengelyterhelés, vagy mindkét 
vonal új biztosítóberendezést és új vonat-
befolyásolást kapjon. Megépülhetett vol-
na mindkét vonalon egy-egy új (második) 
vágány a fenti műszaki paraméterekkel, 
míg a meglévő vágányt „plusz kapacitás-
ként”, minimálisan felújítva használhatták 
volna a vonatok. Ezzel Kecskemét, Kis-
kunfélegyháza és Szeged versenyképes 
menetidővel elérhető lett volna Budapest-
ről, elkészült volna a Szeged–Szabadka 
vonal teljes átépítése és villamosítása 
– ami immár deklarált politikai célkitűzés 
–, és megfelelő kerülő útirány állt volna 
rendelkezésre a tehervonatok számára 
mindenféle rendkívüli helyzetben.

Új megállóhely: Kun emlékmű

A 160 kilométeres sebességen túl mit 
adhat a személyszállításnak a belgrá-
di vasútépítés a tenderkiírás alapján? 
Délegyháza és Kunszentmiklós-Tass 
elővárosi betétjárati fordulóállomások 
lesznek két-két fordító álláshellyel, ahol 
a fordulóállomási üzemi, járműgépészeti 
és takarítási feladatok elvégezhetők. Re-
gionális végállomásként Solt-Dunapataj 
felől Kunszentmiklós-Tass, Kecskemét 
felől Fülöpszállás, Kalocsa felől Kiskő-
rös állomás funkcionál majd, utóbbi két 
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helyen a mellékvonali vonatok visszafor-
dítására szolgáló (adott esetben csonka) 
vágányokat 100 méter hosszú peronnal 
kell megépíteni. A személyszállítás mind-
három mellékvonalon szünetel jelenleg. 
Kiskőrösön át kell helyezni a szintén szü-
netelő keskeny nyomközű vasutat az állo-
más túloldalára, kiváltva ezzel a jelenlegi 
szintbeli (!) keresztezést. Az új kisvasúti 
állomás kétvágányú lesz, 70 méter hosz-
szú középperonnal.

Kiskunhalastól délre új megállóhely 
létesül, Kun emlékmű néven, amely pá-
lyakiágazás is egyben, ahol „sarokcsat-
lakozás” biztosítására is lesz lehetőség 
a Baja–Kelebia relációban vonatkésés 
esetén, de a Baja–Kecskemét kapcsolat 
gyorsítása esetén Kiskunhalas állomás, 
az ottani irányváltás is elhagyható lesz 
az állomást elkerülő (ma is meglévő) del-
ta kapcsolaton keresztül. A bajai vonal 
bekötése a nyíltvonalba a megállóhely 
közelében, védőcsonka alkalmazásával 
történne meg.

Pirtó állomáson az utasforgalom pót-
lás nélkül megszűnik. Csengődön, Solt-
vadkerten és Kisszálláson a személy- és 
teherforgalmi funkciói szétválasztásra 
kerülnek: egy megállóhelyre és egy utas-
forgalom nélküli állomásra, Dunavarsány-

ban pedig arrébb helyezik a peront. A vo-
nal megállóhelyein aluljáró nélküli peron 
megközelítés lesz a közúti átjárók felől.

Üröm az örömben

A vonalszakasz teljes hosszán végighala-
dó tehervonatok szempontjából egyetlen 
szűk keresztmetszet van: a kelebiai határ-
állomás. Amíg Szerbia nem része az EU-
nak, pláne a schengeni egyezménynek, 
minden vonatnak meg kell állnia a magyar 
oldalon, mindkét irányban. A beszerzési 
dokumentációban Kelebia állomás kap-
csán legalább hat teherforgalmi vágányt 
írtak elő, ám az előtervezés során kiderült, 
hogy a személyforgalmi funkciók (forduló-
állomási üzem), valamint az emelt sebes-
séggel járható átmenő fővágányok miatt 
ennyi a mai területen nem fér el, így felme-
rült a lehetősége az állomás „soros elren-
dezéssel” történő átépítésének. Megépül 
egy harmadik nyíltvonali vágány is Kelebi-
ától az államhatár felé, ahol menet közben 
vizsgálhatók a lassan haladó tehervona-
tok. Ez a gyakorlatban röntgen- és sugár-
mérő kapuk telepítését jelenti e vágány 
mentén – kiváltva a mai tételes hatósági 
vagonfelnyitásokat és átvizsgálásokat.

A vasúti árufuvarozás hatékonyságát 
javító egyetlen beruházás, hogy Duna-

haraszti állomás irányából be kell kötni 
Soroksár-Terminál állomást a hálózatba 
egy új, harmadik vágánnyal – nem pedig 
csak nyíltvonali kiágazással –, így a kon-
ténerterminál soroksári irányváltás nélkül 
elérhető lesz a pireuszi kikötőből. Üröm 
az örömben, hogy a Soroksár állomáson 
elvégzendő feladatok sorából kimaradt 
Soroksár-Terminál állomás bekötésének 
feladata, igaz, az engedélyezési tervek 
készítése során – mely ebben a konst-
rukcióban a nyertes pályázó feladata 
– forgalmi üzemi vizsgálatot kell készíte-
ni, és az egyes állomások vágányképét 
ez alapján kell véglegesíteni a MÁV Zrt. 
mint üzemeltető jóváhagyása mellett. 
Szerepel a feladatok között a Soroksár–
Szemeretelep vonal bekötése, mely a Kő-
bánya-Kispest–Lajosmizse vasútvonalig 
járható, ám arról nincs szó, hogy Kelebia 
felől is biztosítani kéne ezt a bekötést, 
mely a Budapesten belüli alternatív útvo-
nal szerepét így korlátozottan sem tudja 
majd továbbra sem betölteni.

Vasúti árufuvarozási szempontból a 
beruházás legnagyobb rizikója, hogy a je-
lenlegi forgalmi igényekből indultak ki, az 
üzemi funkciók elvárt szintjét a MÁV hatá-
rozta meg, egyetlen vasútvállalattal sem 
egyeztetve róla.
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Tóth Andor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési hatósági
ügyekért felelős helyettes államtitkára

„Fő célom az ügyfélbarát, szolgáltató 
hatósági működés megteremtése”
2017. szeptember 1-jétől Tóth Andor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára. A VOLÁN 
Egyesülés vezérigazgatói székéből érkezett szakember abban biztos, 
hogy a társadalmi, szakmai kihívásoknak csak egy magasan képzett szak-
értőkből álló szervezet képes megfelelni, arról azonban még korainak 
tartja nyilatkozni, hogy mennyire kőbe vésett az általa irányított főosztályi 
struktúra.

– Idén január elsejétől a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság beolvadt a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumba, ahol önálló 
helyettes államtitkárság intézi a köz-
lekedési hatósági ügyeket. Ön csak 
szeptember elsejével vette át helyettes 
államtitkári kinevezését, ez nem okozott 
fennakadásokat az ügyek kezelésében?

– A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
szervezeti egységei a beolvadással a köz-
lekedési hatósági ügyekért felelős helyet-
tes államtitkár irányítása alá kerültek. Az 
új helyzet azonban a hatósági eljárásokat 
nem érintette, azok a szokott rendben, 
zökkenőmentesen haladtak tovább. A ki-
nevezésem elsősorban a szakterületek 
irányításában, az egyes szervezeti egysé-
gek munkájának összehangolásában ho-
zott változást. A legfontosabb feladatom a 
közlekedési hatósági szakterületet érintő 
stratégiai jelentőségű célkitűzések meg-
határozása.

– Tizenhárom főosztály munkáját ko-
ordinálja, ebből a szempontból a teljes 
kormányzati struktúrában Ön a csúcs-
tartó. A kinevezése óta eltelt majd’ négy 
hónap alatt sikerült számba venni e 
rendkívül szerteágazó tevékenység min-
den ágát-bogát?

– A közlekedési hatóság által végzett 
tevékenység kinevezésem előtt sem volt 
ismeretlen számomra. Természetesen az-
óta minden terület munkáját teljes körűen 
igyekeztem áttekintetni, hogy hol merül-
tek fel esetlegesen megoldandó kérdé-

sek, hol lehet szükség a jogszabályok 
módosítására.

– Vannak olyan eredmények, amiket 
az Ön érkezése utáni időszakban ért el 
a helyettes államtitkárság?

– Az elmúlt néhány hónap viszonylag 
rövid időnek tűnhet, azonban határozot-
tan kijelenthető, hogy nem múlt el ered-
mények nélkül. A fő cél az ügyfélbarát, 
szolgáltató hatósági működés megterem-
tése, a közszolgáltatások színvonalának 
javítása. Ennek egyik első lépése, hogy 
az ügyfelek az igazgatási szolgáltatási dí-
jakat elektronikus úton is meg tudják fizet-
ni a hatóság részére, ennek érdekében 
számos intézkedést tettünk. Az ügyfél-
barát megközelítés jegyében kidolgozás 
alatt áll a Mobil PÁV koncepciója. A tervek 
szerint a jövőben a hivatásos sofőrök pá-
lyaalkalmassági vizsgálatára jelentkezők-
nek nem kell minden esetben Budapestre 
utazniuk, a lehetőséget több vidéki hely-
színen is elérhetővé tesszük majd. A lég-
ügyi terület élére egy közismert katonai
pilótát, Szabó Zoltánt neveztem ki, aki-
nek a belépésével a repülőtársadalom ál-

csak az adott szakterületet érő kihívások 
mások, máskor jelentkeznek, és adott 
esetben más válaszokat kell adnunk 
rájuk.

– Az egész közlekedési ágazat si-
kere az Önök, illetve a kormányhivata-
lokban működő közlekedési hatóságok 
munkáján is múlik. Miképpen tudnak 
megfelelni ennek a komoly társadalmi 
és szakmai kihívásnak?

– Az elmúlt években jelentős mérté-
kű változás következett be a közlekedés 
területén, gondolok itt akár a járműveket 
érintő technológiai változásokra, a légi 
közlekedés területén a repülőtéri beru-
házásokra, amelyek mind kihívásként 
jelennek meg a hatóság életében, hiszen 
ez a gyorsan változó világ folyamatos al-
kalmazkodást követel meg. A társadal-
mi, szakmai kihívásoknak véleményem 
szerint csak egy jól felkészült, magasan 
képzett szakértői állománnyal rendelke-
ző szervezet képes megfelelni, amelyet 
meg és fenn kell tartani. A közlekedés te-
rületén valóban fontos szerepet töltenek 
be a minisztérium mellett a fővárosi és 

A Mobil PÁV koncepciója szerint

a hivatásos sofőrök

pályaalkalmassági vizsgálatára 

jelentkezőknek nem kell minden 

esetben Budapestre utazniuk.

Nagyon fontos az ügyfélbarát 

ügyintézés megteremtése, hogy 

az ügyfél a kérelmét gyorsan,

a lehető legkisebb adminisztratív 

teher mellett tudja elintézni.

tal elvárt új szemlélettel erősíthetjük meg 
a hatóságot. Szeptemberben elindult a 
Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer auto-
matikus üzemmódja, a bevezetéssel egy 
komoly munkával teli időszak zárul le.

– Ha már a légügyet és a közutat em-
líti, a helyettes államtitkárság főosztályi 
struktúrájában e két szakterület igen 
erősen képviselteti magát, de a vasúti és 
vízi közlekedés alulreprezentáltnak tű-
nik, pedig a közlekedésfejlesztési prio-
ritások között a vasút szerepe – minden 
más alágazatot megelőzve – megkér-
dőjelezhetetlen. Nem érez ebben némi 
ellentmondást?

– Nem. A közlekedési ágazat mind-
egyik része egyforma jelentőséggel bír, 
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megyei kormányhivatalok is, amelyekkel 
a hatékonyság összehangolt fokozása 
érdekében kiváló együttműködésben 
dolgozunk.

– Milyen további kihívások foglalkoz-
tatják jelenleg az Ön által irányított he-
lyettes államtitkárságot, illetve a közle-
kedési hatóságokat?

– A legközelebbi kihívás az, hogy 
megfeleljünk a 2018. január 1-jétől in-
duló elektronikus ügyintézés követelmé-
nyeinek, amely kapcsán a távolabbi cél 
annak elérése, hogy minél több hatósági 
eljárásban, minél szélesebb körben te-
gyük ezt lehetővé. Mindemellett folya-
matosan vizsgáljuk, hogy melyek azok a 
területek, ahol akár „házon belüli” meg-
oldással, akár jogszabály-módosítás 
útján egyszerűsíthetőek az eljárások a 
szakmai, biztonsági követelmények sé-
rülése nélkül.

– „Ésszerűség, nemzeti érdek, jog-
szerűség” – ez volt az NKH jelszava a 
beolvadás előtti években, ami jelenleg 
is így szerepel a szaktárca honlapján. 
Ezek szerint ma is ez a zsinórmérték a 
közlekedési hatósági ügyek intézése 
során?

– Azt mondhatom, hogy igen. Kiemel-
ném, hogy nagyon fontosnak tartom az 
ügyfélbarát ügyintézés megteremtését, 
azt, hogy az ügyfél a kérelmét gyorsan, 
a lehető legkisebb adminisztratív teher 
mellett tudja elintézni. Mindemellett pedig 
a hatóságnak az ellenőrzések révén, ha-
tékonyan kell fellépnie a jogsértést elkö-
vetőkkel szemben. Ez a kettős szerep az, 
amellyel véleményem szerint megteremt-
hető egy professzionális hatóság.

– A januári tragikus veronai busz-
baleset kapcsán ismét előtérbe került 
a közúti közlekedésbiztonság kérdése. 
Mit tesz a szakminisztérium, hogy min-
denki biztonságosabban közlekedhes-
sen hazánk útjain?

– A közlekedési hatóság a lefolytatott 
hatósági ellenőrzések révén járul hozzá, 
hogy kiszűrje a közúton jogsértést elkö-
vetőket. A különböző közúti akciók – leg-
utóbb például a Téli átállás – keretében a 
személygépjárművek mellett az autóbu-
szokat is ellenőrizték a szakemberek. Az 
alapos áttekintés a többi között kiterjedt 
a baleset esetén életmentő eszközök, tár-
gyak – biztonsági öv, ablaktörő kalapács 
– meglétének vizsgálatára is. 

– Mivel járulnak hozzá a kormány ál-
tal elvárt adminisztrációcsökkentéshez, 
az ügyfél-elégedettség növeléséhez?

– Az eljárásokat szabályozó jogsza-
bályi háttér az elmúlt években folyamatos 
felülvizsgálat alatt állt és áll jelenleg is. A 
hatóság kollégái szakmai tapasztalatuk 
alapján számos esetben javaslattal éltek, 
élnek annak érdekében, hogy a bonyolul-
tabb eljárások az ügyfelek számára egy-
szerűbben követhetővé váljanak, ahogy 
már korábban utaltam rá, az eljárási díj 
elektronikusan befizethető legyen, és 

igazodva a jogalkotó szándékához, minél 
több hatósági eljárásban – ahol termé-
szetesen ezt a szakmai követelmények 
is lehetővé teszik – érvényesülhessen az 
elektronikus ügyintézés. A bürokrácia-
csökkentés érdekében jövő év elejétől az 
érintett érdekképviseletekkel konzultációt 
kezdeményezek a hatékonyság jegyében.

– Nyilván a véletlen műve, minden-
esetre érdekes, hogy az NKH utolsó el-
nöke, Győri Gyula is a légügyi szakterü-
letről érkezett. Ön mint repülőgép-vezető 
vizsgával rendelkező légiközlekedési 
igazságügyi szakértő érzékenyebben 
figyeli e szakterület rezdüléseit?

– Személyes múltam okán nyilván 
másként, valamelyest érzékenyebben 
követem a légiközlekedési szakterület te-
vékenységét, de ez nem jelenti azt, hogy 
bármiben is előnyt élveznének, sőt, talán 
még fokozottabb a szakmai elvárás velük 
szemben.

– Eddigi tapasztalatai alapján bevált 
a jelenlegi főosztályi struktúra a munka-
végzés hatékonysága és gördülékenysé-
ge szempontjából, vagy elképzelhetőnek 
tartja, hogy jövőre csökken az Ön fel-
ügyelete alá tartozó főosztályok száma?

– Sok bába között kétségkívül elvesz-
hetne a gyerek, de ebben az esetben 
több, nagyon különböző hasznos kész-
ségekkel, szakértelemmel felvértezett 
bábáról beszélünk. A kialakított struktúra 
kőbevésettségéről néhány hónap után 
még korai lenne véleményt nyilvánítani, 
a megalapozott válaszhoz több időre van 
szükség. A felvetésre egy fél év múlva le-
het érdemes visszatérni.
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A közlekedési ágazat minden 

része egyforma jelentőségű,

csak az adott szakterületet érő

kihívások mások, és más

válaszokat kell adni rájuk.
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a gyerek, de ebben az esetben
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készségekkel, szakértelemmel

felvértezett bábáról beszélünk.
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A NÚSZ a 3,5 tonna össztömeg feletti te-
herjárművekre érvényes HU-GO rendszer 
indulása óta a működési tapasztalatok 
alapján folyamatosan fejleszti az alkalma-
zott technológiai megoldásokat. A társaság 
az elmúlt években több olyan szolgáltatást 
vezetett be, amelyek a járművezetőket 
segítik abban, hogy úthasználatukat köny-
nyebben és a szabályoknak megfelelően 
tudják bevallani, valamint védik őket a nem 
szándékos szabályszegésektől.

Ezek egyike a bírságriasztás funkció, 
amelynek aktiválásával a NÚSZ ellenőr-
zési rendszere jogosulatlan úthasználat 
esetén azonnal figyelmeztetést küld a fel-
használóknak. Az alapbeállításként inaktív 
szolgáltatás a HU-GO rendszer regisztrált 
úthasználói számára érhető el. A riasztás 

A Galileo műholdas és navigációs rendszer nem véletlenül kapta 
nevét a pontos csillagászati mérések és távcsövek atyjaként is 
ismert itáliai természettudósról. A technológiai újításoknak és a 
30 elemből álló műholdhálónak köszönhetően az eddig általá-
nosnak vehető 4 – egyes eszközök esetében 3 – méteres hely-
meghatározás az ilyen viszonylatban szinte tökéletesnek mond-
ható 1 méteres horizontális pontosságra csökken. A Galileo 
program célja, hogy felváltsa a jelenleg használt amerikai GPS 
és orosz GLONASS műholdakat, így csökkentve a vészhelyzet 
esetén fellépő európai kitettséget. Várhatóan 2020-ban lövik 
fel a projekt végét jelző harmincadik műholdat, addigra a teljes 
becsült költség eléri a 10 milliárd eurót. Ekkora összegnél talán 
nem is véletlen, hogy a programért felelős európai politikusok és 
szakemberek folyamatosan keresik azokat az új területeket, ahol 

funkciót a fuvarozók által használt gépjár-
művek 71,5 százalékában aktiválták eddig, 
tavaly ugyanez az arány még csak 60 szá-
zalék volt. A figyelmeztetésnek több oka 
lehet. Hibásan megadott felségjel, rend-
szám vagy díjkategória ugyanúgy állhat a 
háttérben, mint az, hogy a fedélzeti eszköz 
nem küld bevallási adatokat az NÚSZ rend-
szerébe. A bírságriasztás lehetővé teszi, 
hogy az adatok ellenőrzésével és pontosí-
tásával, vagy egyenlegfeltöltéssel a fuvaro-
zók elkerüljék a sorozatos bírságokat.

A NÚSZ másik ingyenes szolgáltatása 
az alacsonyegyenleg-értesítés, amely a 
felhasználó által meghatározott szint el-
érése esetén figyelmeztet, így elkerülhető 
a fedezethiány. A funkció aktiválásakor 
szabadon megválasztható, hogy milyen 

kiaknázhatják egy ekkora méretű innovatív beruházásban rejlő 
lehetőségeket.

A rendszer pozitív hatással lesz az európaiak mindennapi életé-
re is, mivel gyorsabb cselekvést tesz lehetővé például sürgősségi 
hívások esetén. Az új műhold rendszer, a GNSS (Global Navigation 
Satellite System) a hordozható és a beépített navigációs eszközök 
hatékonyságát is javítani fogja, még kényelmesebbé téve az úton 
töltött időt. A rendszer pontosságából adódóan meg tud különböz-
tetni egymástól csak pár méterre haladó párhuzamos utakat, példá-
ul felismeri, hogy fent ragadtunk-e az autópályán vagy az alsó rak-
parton, és újratervezheti az útvonalat anélkül, hogy több kilométert 
kellene utaznunk feleslegesen oda és vissza. A pontosság az euró-
pai útdíjak esetében is kiemelten fontos tényező, mivel sok esetben 
futnak párhuzamosan a fizetős és útdíjfizetésen kívül eső utak.

A pontosság az európai úthasználati díjak esetében is kiemelten fontos tényező

A Galileo átalakítja a helymeghatározás jövőjét
A Galileo európai műholdprogram már fennállásának 
első évében beváltotta a hozzá fűzött reményeket. An-
nak ellenére, hogy a projekt 2020-ban teszi meg utol-
só lépéseit a kívánt cél felé, a kontinens fölött keringő 
mesterséges égitestek már jelenleg is erősebb jelet 
adnak, mint amerikai és orosz társaik, így több infor-
mációhoz juttatják a felhasználókat.

Az eddigi 4 méteres
helymeghatározás
1 méteres pontosságra csökken

Novembertől három idősáv szerint büntetik a jogosulatlan úthasználatot

E-útdíj: elkerülhetők a sorozatos bírságok

határösszegnél küldjön értesítést a rend-
szer (a minimum 6000 Ft). Ezt érdemes 
úgy beállítani, hogy az úthasználónak elég 
ideje legyen az egyenleg feltöltésére.

A két funkció használatával kapcsolat-
ban fontos megjegyezni, hogy 2017. nov-
ember 12-től megváltoztak a jogosulatlan 
úthasználatra vonatkozó bírságolási sza-
bályok. A módosított jogszabály az eddi-
giektől eltérően jogosulatlan úthasználat 
esetén figyelembe veszi a jogosulatlan-
ság időbeliségét, és három idősáv szerint 
állapítja meg a bírság mértékét. Ez lehető-
vé teszi, hogy az úthasználó a hiba észle-
lését követően rövid időn belül korrigálni 
tudjon, és így mentesüljön a nagyobb bír-
ság megfizetésétől. Ehhez nyújt segítsé-
get a NÚSZ bírságriasztás szolgáltatása.

A NÚSZ ellenőrzési rendszere azonnal
figyelmeztet a jogosulatlan úthasználatra

Egyre több fuvarozó veszi igénybe a Nemzeti 
Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ingyenes bírság-
riasztás és alacsonyegyenleg-értesítő szolgáltatásait. 
A két funkció nagy segítséget jelent a fedélzeti eszkö-
zök helyes használatában és a sorozatos bírságok el-
kerülésében. Jelentőségük tovább nőtt a jogosulatlan 
úthasználatra vonatkozó bírságolási szabályok novem-
beri változásaival.
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ETML – az Egységes Európai Vasúti Üzemirányítási Réteg

Szakkönyv a múlt, a jelen és a jövő vasúti üzemirányításáról

Magyarország élen járt az 
egyes alrendszerek telepítésé-
ben, tesztelésében, ám a kez-
deti szakmai sikereket többév-
nyi pangás követte. Az ERTMS 
három alrendszere közül kettő 
terjedt el széleskörűen, me-
lyek a kommunikációért és a 
biztonságért felelősek. A kom-
munikációt a GSM-R rendszer 
biztosítja, melyet itthon most 
építenek ki, a biztonságot pe-
dig az ETCS vonatbefolyásoló 
berendezés, melynek első 
szintje már működik egyes vo-
nalakon, kettes szintjét az idei 
év végén adják át a bobai és 
székesfehérvári vonalakon. A 

harmadik láb kibontakozása, az 
irányítás egységesítése azon-
ban csak sok évvel később, 
1998-ban kezdődött, az EU 
és az UIC finanszírozásával. Az 
alrendszer célja, hogy Európá-
ban egységes módon kezelje a 
vonatközlekedést meghatáro-
zó, biztonságot nem érintő in-
formációkat, így az eszközök, 
a kapacitások és az informá-
ciók menedzselését segítené 
elő, nem zavarva a már létező 
nemzeti és területi diszpécser-
központok munkáját. A cél az, 
hogy a nemzetközi vonatok az 
indulástól a megérkezésig az 
ETML rendszerben legyenek, 

ne az egyes országok közötti 
egyedi adatcserén múljon a 
vonatokról való előjelentés, 
a pályakapacitások elosztá-
sa, rendkívüli helyzetekben a 
vasútvállalatok tájékoztatása 
és az ezzel kapcsolatos ren-
delkezések fogadása, kérése. 
Az ETML sikeres bevezetése 
elősegítheti a nemzeti utasítás-
rendszerek összehangolását 
is. Az ETML komoly fejlődé-
sen megy keresztül, így egyes 
kérdéseinek megválaszolása 
a jövő zenéje.

Jóvér Balázs új szakköny-
ve ismét sok évvel előzte meg 
a korát, úgy ismerteti több 
száz oldalon az ETML-t, hogy 
az a gyakorlatban még nem 
forrta ki minden részterületen 
teljesen magát. Nem volt ez 
másképp korábbi könyveinél 
sem: a GSM-R-ről 2010-

ben jelent meg könyve, az 
ETCS-ről 2006-ban. Régóta 
fennálló hiányt pótol a könyv, 
minthogy a vasutak üzemirá-
nyítás szempontú szervezési, 
szervezeti és műszaki törté-
nelmi fejlődését is bemutatja 
a hőskortól kezdve napjainkig 
a hazai környezeten keresztül.

A kiadvány 7350 forintos 
áron megrendelhető lapunk 
kiadójánál.

Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rend-
szer (ERTMS) fejlesztése 1989-ben kezdődött, de csak 
mostanra értünk el oda, hogy ennek egyes alrendszerei 
nagy számban, jelentős területet lefedve, itt-ott már össze 
is érve működjenek az európai országokban.

AJÁNLÓ
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A fapadosok új piaca

Versenyhelyzet-elemzés: 
Budapest–Kijev/Lviv
Sorozatunkat folytatva most az északkeleti szomszédunk felé meglévő 
közösségi közlekedési kapcsolatokat vizsgáljuk. Ukrajna lassan kilábal a 
gazdasági és politikai válságból, így ismét fontos gazdasági partnere lesz 
Magyarországnak. A fapados kapcsolatnak hála egyre többen utaznak 
oda, hogy felfedezzék az ország szépségeit is.

SCHULEK TIBOR

Közúton

A Budapest és Lviv (régebbi nevén Lvov, 
németül Lemberg) közötti közel 600 kilo-
métert a magyar oldalon szinte végig au-
tópályán, illetve Kárpátalja területén és a 
hágón főúton, később gyorsforgalmi úton 
lehet megtenni. Az átlagos határátlépési 
várakozások mellett a két város közötti 
táv 6–8 óra alatt tehető meg hosszabb 
megállás nélkül. Korábban sokan tartot-
tak az ukrán közlekedési viszonyoktól, 
de ez sokat javult az elmúlt években. Ha 
idáig eljutottunk, a Kijev felé tartó út felét 
már meg is tettük, onnan pedig már gyors-
forgalmi út/autópálya áll rendelkezésünk-
re, igaz, azon már a forgalom is sokkal 
nagyobb. Ezzel együtt is még további 6 
órára van szükség az ukrán főváros eléré-
séig. A főbb telekocsis oldalakon Lviv-be 
még elvétve akad autó, Kijevbe azonban 
egyáltalán nem. A közelebbi városba 
8000–12 000 forintért bukkannak fel 
szabad helyek.

A Eurolines (Euro Club szolgáltatóval) 
hetente kétszer Bécs–Kijev között kínál 
autóbuszos eljutást, amely érinti Buda-
pest Népliget autóbusz-állomást. Kelet 
felé kedden és szombaton este indulnak 
a korszerű autóbuszok, hogy 11 órás út 

után Lvivbe, illetve közel 19 óra megtétele 
után Kijevbe érkezzenek. Az online köny-
nyen megvásárolható jegyek Lvivig 12–15 
ezer forint között érhetőek el 2018 janu-
árjára irányonként, Kijevig inkább 15–18 
ezer forintos ársávban mozognak a jegy-
árak a buszok telítettségétől függően.

este indult. A 2014-ben kiéleződött orosz–
ukrán konfliktus hatására a Budapest–
Moszkva közvetlen kocsik a lengyelek és 
a beloruszok felé kerülték el Ukrajnát, míg 
Lviv és Kijev irányába új időfekvésbe kerül-
tek a közvetlen kocsik. Ezek a hálókocsik 
most Magyarországon a Latorca InterCity-
vel közlekednek úgy, hogy a vonat reggel 
indul Budapestről és Lvivből is, majd kb. 
13 óra zakatolás után, este érkezik a cél-
állomásra. A vonat így ezen a szakaszon 
nappali járat, amit hálókocsiban töltenek 
az utasok, de sajnos ezért a vasút kötele-
zően kifizetteti a felárakat (minimum 15 eu-

A Eurolines Budapest érintésével
hetente kétszer jár Bécsből Kijevbe

Kijev és Lviv felől érkező vonat halad át az Uzsoki-hágón

Vasúton

Budapestről és Belgrádból Lviv és Kijev 
érintésével vezetett mindig is a fő vasúti 
útvonal Moszkvába. Az egykori Tisza- és 
Budapest-Expressz, valamint a szerb fő-
városból induló Puskin mind emblemati-
kus szereplője volt a kelet-magyarországi 
vasútvonalaknak, fénykorukban akár 12 
kocsival is közlekedve vonatonként. A 
Szovjetunió széthullásával egyre csökkent 
a kocsik, majd a vonatok száma is, de a 
Budapestről este induló Tisza gyorsvonat 
utasai még a 2010-es évek elején is meg 
tudtak akár 5 kocsit is tölteni. Ez a vonat 
Lvivbe reggel, Kijevbe pedig este érkezett, 
ellenkező irányban Kijevből reggel, Lvivből 

rót) is, amiért elvileg nappal élvezhetnénk 
a megvetett ágy kényelmét. A kijevi kocsi-
nak pedig még egy éjszakára van szük-
sége Lviv után, illetve előtt, így majdnem 
pontosan 24 óra a két főváros közötti út. 
Ezen a távolságon természetesen már van 
értelme a fekvőhely nyújtotta előnyöknek. 
A hosszabb-rövidebb megállások alatt az 
állomásokon és a vonaton is beszerezhető 
minden, ami a hosszú utazás alatt szüksé-
ges lehet, különös tekintettel az elemózsi-
ára: a ropogtatnivalóktól a forró levesen át 
az üdítőkig és különböző erősségű alko-
holos italokig, a sörtől egészen a vodkáig 
mindenhez hozzájuthatunk.

Az Ukrán Vasút (UZ) az országhoz 
hasonlóan az orosz kapcsolatok helyett 
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inkább Nyugat-Európát szeretné célba 
venni, ezért a 2018-as új menetrendi idő-
szaktól kezdve a kijevi kocsit a Záhonyig 
meghosszabbított Hortobágy EC továb-
bítja egészen Bécsig, így egy újabb fő-
városba kínálnak majd közvetlen eljutást. 
A keleti relációban a jegyárak fixek, nem 
függenek a vonat telítettségétől. A MÁV-
START utolsó nemzetközi szolgáltatóként 
még mindig nem tudja forintban megadni a 
nemzetközi jegyárakat, így az aktuális euró 
árfolyam függvényében kb. 14 ezer forint 
egy Budapest–Lviv utazás, és kb. 20 ezer 
forinttal lehet számolni Kijevig, ha a legol-
csóbb, háromágyas fülkébe váltunk jegyet. 
A jegyek csak a pénztárban vásárolhatóak 
meg, mert a MÁV-START nem tud Ukrajna 
felé jegyet kiállítani online rendszerében. 
Bár az UZ online foglalási rendszere jobb, 
mint a hazai állami vasúté (hiszen online 
biztosítja a konkrét kocsik konkrét helyére 
történő foglalást is), de Budapest felé ők 
sem tudnak jegyet eladni, mert a magyar 

így engedik le rá a vasúti kocsikat. (Köz-
ben a vonókészülékeket is ki kell cserélni, 
mert a szovjet időkben a csavarkapcsokat 
is felváltotta egy olyan központi berende-
zés, amelyhez hasonlót az amerikai vona-
tokról is ismerhetünk.) A művelet közel 1 
órán keresztül tart a sok tolatás és sze-
relés miatt.

Levegőben

Ukrajnában is a legdinamikusabban válto-
zó piac a légi közlekedésé. Budapest és 
Lviv között jelenleg nincs közvetlen légi já-
rat, bár a Ryanair őszi terveiben szerepelt 
egy járat megnyitása. A repülőtér-üzemel-
tető és a legnagyobb diszkont légicég tár-
gyalásai azonban elakadtak, így az előre 
meghirdetett járatokat (majd féltucat cél-
állomás felé) törölte az ír társaság. A járat 
elmaradásának okait valahol a marketing-
támogatások körül kell keresni, és a bot-
rányba belebukott a repülőtér-üzemeltető 
cég vezetője is. A Ryanair jelenleg inkább 
az erőltetett fejlődésből eredő problémá-
kat nyögi, sok-sok járattörlés árán, így az 
ukrán piacra történő belépésükre még 
várni kell.

Nem így a Wizz Air, akik korábban 
önálló leányvállalattal (Wizz Air Ukraina) 
voltak jelen Ukrajnában, majd a gazda-

sági és politikai válság idején csökken-
tették a kapacitást, de már újra repülnek 
Lvivbe is, jelenleg még csak Berlinből 
és Wroclawból. A lila-kék diszkont cég 
Kijevben, a Zhulyany repülőtéren bázist 
is üzemeltet két repülőgéppel, amelyből 
az egyik a cég első 186 főre berendezett 
2017-es gyártású Airbus A320ceo repü-
lőgépe. Budapestre a téli menetrendben 
heti ötször repülnek, ez március végétől 
újra napi járatra fog bővülni. A repülője-
gyek 7990 forintos kezdőáron, jellem-
zően 10–17 ezer forint/irányáron foglal-
hatóak a teljes tavaszi szezonra, feladott 
csomag nélkül.

A 2017-es év egyik újdonsága, hogy az 
Ukraine International Airlines napi járattal 
jelent meg Budapesten, így az ukrán fő-
város fontosabb, Boryspil repülőterével is 
napi kapcsolat jött létre. A téli menetrend-
ben ugyan a szerdai repülő kimarad, de 
a 2018-as nyári menetrendben újra min-
dennapra lehet foglalást kezdeményezni. 
A légitársaság korszerű Boeing 737-800-
as repülőgépekkel repül, és kedvező 
csatlakozást biztosít a kelet felé széles 
hálózatára is. A kezdőárak (szintén csak 
kézicsomaggal) 14 ezer forinttól indulnak 
Budapest és Kijev között. A jellemző alap-
árak 17 és 19 ezer forint körül mozognak 
a tavaszi időszakra.

Tengelyátszerelés
Chop (Csap) állomáson

Ukraine International Airlines: új szereplő a piacon

jegyvizsgáló nem tudja beolvasni és ellen-
őrizni az UZ online jegyeit.

A vonattal utazó számára szakmai ér-
dekesség lehet, hogy az ukrán vasúti há-
lózatot is a cári időkből származó 1520 
mm-es nyomtávval építették ki, szemben 
az Európában elterjedt 1435 mm-rel, így 
a határ ukrán oldalán, Csap (Csop) állo-
máson a kocsikat át kell szerelni erre. 
A rendező-pályaudvaron a személykocsi-
kat bevett eljárással szétkapcsolják és az 
utasokkal együtt megemelik, majd a föl-
dön maradó forgóvázakat egy sodronyos 
vonszoló berendezéssel összegyűjtik. 
A másik nyomtávolságú forgóvázak ha-
sonlóan gurulnak a kocsik alá, majd kéz-
zel pontosan a megfelelő pontra illesztik, 

UZ hálókocsi belseje, 
megágyazva a nappali forgalomhoz
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Bővülő orosz légi kapcsolatok – búcsú a nyomtatott menetrendkönyvtől

Fellapozzuk a 2018-as menetrendeket
Ugyan javában a téli menetrend van érvényben, mégis számos új járatot 
köszöntenek az esztendő utolsó hónapjaiban Ferihegyen, szinte alig csök-
ken a légitársaságok által kínált üléskapacitás. Míg néhány évvel ezelőtt 
sokkal kisebb volt ilyenkor a forgalom, mostanra az őszi–téli szezon sem 
marad el a nyári időszaktól, csak a tengerparti járatok helyett a rövidebb 
városlátogatások dominálnak. A vasúti közlekedés kapcsán az egyik sze-
münk sír, a másik nevet: újra induló és megszűnő járatok, elkészült és még 
mindig be nem fejezett felújítások…

SCHULEK TIBOR

Erősítenek a diszkontok

Kilenc új járat és sok más fejlesztés gon-
doskodik arról, hogy a novembertől már-
cius végéig tartó időszakban se lankadjon 
az utazási kedv. Az eddig bejelentett út-
vonalak mellett számos új járat is várható 
majd 2018-ra. Különösen érdekes, hogy 
most télen az észak-afrikai desztinációk 
jelentősen bővültek. A téli menetrendben 
olyan új célállomásokkal bővül a kínálat a 
Ryanair hálózatán, mint Palermo és Valen-
cia, heti 2-2 járattal, valamint a marokkói 
Marrákes. Mások által szintén repült útvo-
nalakra is indít járatokat az ír diszkont cég, 
a skót Edinburgh városába heti kétszer, 
Prágába heti 5 alkalommal repülnek. A 
Wizz Air kínálata is jelentősen bővül: Ma-
rokkó itt Agadir városával jelenik meg, de 
jelentős versenytényező lesz a németor-
szági célállomások bővülése is, Frankfurt 
és Berlin naponta közlekedő járattal lesz 
elérhető. Tavasszal Athén is csatlakozik 
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a hálózathoz, a debreceni bázisról pedig 
Moszkvába indít új járatot a magyar disz-
kont légitársaság. A hajdúsági városból 
hetente kétszer indulnak majd a repülők 
Vnukovo repülőtérre.

LOT-tal az USA-ba

Az Aeroflot elindítja napi harmadik jára-
tát, amely a rugalmasabb oroszországi 
utazási lehetőségek mellett elsősorban 
a Távol-Keletre utazóknak jelenthet nagy 
segítséget, mert Moszkván keresztül ké-
nyelmes csatlakozások és széles célállo-
más-választék érhető el az orosz légitár-
sasággal. Tovább bővül a Qatar Airways 
budapesti jelenléte, mert már mindennap 
2 járattal köti össze Budapestet Dohával. 
Katar fővárosán keresztül gyakorlatilag 
egész Ázsia, a csendes-óceáni térség 
és Ausztrália, valamint Afrika is elérhető 
az ötcsillagos légitársaság repülőgépei-
vel. A Dohában átszálló utasok vízum nél-
kül kiszállhatnak és rövid időt eltölthetnek 
a városban.

Nem csökkenti a Lufthansa a kapaci-
tását Budapesten, így november végétől 
közlekedik a napi ötödik járat is Budapest-
ről Frankfurtba, jobb csatlakozást biztosít-
va a tengerentúli járatokra. Sőt, március-
tól napi hatra fog növekedni a frekvencia 
a legfontosabb németországi reptér felé, 
így heti 42 Lufthansa-gép (és heti 7 
WizzAir-gép) közlekedik az útvonalon. Ja-
nuártól a csoporthoz tartozó Eurowings 
veszi át a kieső Air Berlin-járatokat Berlin-
Tegel felé. Mint lapunk korábbi számában 
beszámoltunk róla, a LOT és az American 
Airlines korábban bejelentette, hogy köz-
vetlen járatokat indítanak Budapestről az 
Egyesült Államokba 2018-ban. A lengyel 
nemzeti légitársaság budapesti bázissal 
New Yorkba és Chicagóba, az American 
pedig Philadelphiába fog repülni. A LOT 
várhatóan tavasztól sűríti a Budapest–
Varsó közötti járatokat.

Fokozatos visszavonulás

A korábban bejelentett jelentős nemzet-
közi szűkítéseket és a START Klub kártya 
tervezett átalakítását és áremelését nem 
fogadták el politikai szinten, így részben 
visszalépésre kényszerült a MÁV-START 
értékesítése. A fokozatos visszavonulás 
megfigyelhető a nemzetközi vonatok me-
netrendjében. Bécs és Záhony között fog 
közlekedni a Hortobágy EC, közvetlen 
kocsikat továbbítva Kijevből, de kelet felé 
tartva olyan sok megállással, hogy inkább 

A legnagyobb kapacitásbővítést Budapesten a Lufthansa hajtja végre
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sebes vonatnak kellene hívni. A Metropol 
EuroNight Berlinig közlekedő kocsijai 
megszűnnek, de a prágai hálókocsik jobb 
időfekvésvbe kerültek. A Hungária EC 
pedig újabb 1 év haladékot kapott a kül-
földi társvasutaktól, hátha sikerül a kívánt 
minőségi szintet elérni a lassan forgalom-
ba álló felújított CAF személykocsikkal. 
A Prágáig közlekedő nappali EC vonatok 
egységesen Metropolian nevet kapnak, 
és a Nyugati pályaudvarról indulnak majd, 
így azonnal negyedórával rövidebb lesz a 
menetidejük.

Megszűnő és új járatok

A megrendelő utasítására nem nagyon 
nyúlhattak az erdélyi vonatok kínálatához, 
de a Püspökladányon és Biharkereszte-

vonatnak inthetünk búcsút 2018-ban, 
megszűnik a Budapest–Bar vonatrész, a 
montenegrói közvetlen vasúti kapcsolat is 
elveszik, a népszerű üdülőhelyre busszal 
vagy repülővel juthatunk el – már ha nincs 
autónk, vagy nem akarunk vezetni.

Újjáéled viszont egy sokáig nem 
használt vasúti határátmenet: a szlovák 
szaktárca megrendelésére a GYSEV 
Pozsonyligetfalu (Bratislava-Petržalka) 
és Hegyeshalom, illetve Rajka között jár 
majd naponta ötször. Az új határátlépő 
vonatokhoz Hegyeshalomban csatlako-
zás lesz a Budapest és Bécs felé tartó 
EC és railjet vonatokhoz. Változik számos 
vonat felárazása Bécs felé, és a magyar 
EC-kben megszűnik az étkezőkocsi, ami 
pedig a EuroCity minősítés feltétele len-
ne. Megszűnik a közvetlen Fiuméig köz-

így Lepsénytől Balatonszentgyörgyig telje-
sen megújult infrastruktúrán utazhatunk. 
Nagykanizsa immár alig 3 óra alatt elérhe-
tő a közvetlen gyorsvonatokkal Budapest-
ről (néhány év alatt 50 perccel rövidült a 
menetidő), Kaposvár és Fonyód között 
pedig fél órával gyorsabban haladhat-
nak a személyvonatok. A Rijeka felé tartó 
Kvarner IC ismét a Balaton déli partján fog 
közlekedni, és a jövő nyári menetrendben 
végre menetidő-csökkenésre is számíthat-
nak a magyar tenger felé közlekedők.

Az építkezés miatti korlátozások Kelet-
Magyarországra is jellemzőek: Mezőzom-
bor–Sátoraljaújhely között megkezdődött 
a felsővezeték kiépítése, és 2019-re meg-
valósulhat a vonalszakasz teljes felújítása 
is. Az első ütemben csak módosított indu-
lási időpontokra kell készülni, de később 

Majdnem kész infrastruktúra az esztergomi vasútvonalon

VASÚTI REZSICSÖKKENTÉS
Vasúti árcsökkentést jelentett be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az elektronikus csatornákon értékesített menetjegyekre.

Az eddigi 3 helyett 10 százalék lesz a bármilyen jegyárból (alapdíjból és felárból egyaránt) adott kedvezmény (5 százalék a 

jegykiadó automatából átvett jegyekre). Az NFM bejelentése alapján egyes alacsonyabb kihasználtságú járataikra 20 száza-

lékkal olcsóbban kínálják majd az e-vonatjegyeket. A kedvezményes körbe elsősorban az utazási csúcsidőn kívüli, jellemzően 

hajnalban, késő este, szombaton délután vagy vasárnap délelőtt közlekedő vonatok kerülhetnek be. A MÁV-START minden 

ötödik utasa önkiszolgáló rendszerben vásárolja meg a menetjegyét, ez az arány a kedvezmények nyomán tovább javulhat. 

A pénztárak és pénztárosok felmerülő költsége így csökkenthető lesz, ez bőven ellensúlyozza a megadott kedvezményt.

A START Klubkártya kedvezményein egyelőre nem változtat a MÁV-START.

sen át közlekedő Hargita, Ady Endre és 
Corona nemzetközi intercityken a MÁV-
START megszünteti az étkezőkocsis 
szolgáltatást. A hálókocsik közlekedési 
rendjében ugyancsak jelentős korlátozá-
sok várhatóak. Megszűnnek a Corona IC 
Marosvásárhely felé közlekedő közvetlen 
kocsijai. Az erdélyi vonatok lassú leépíté-
se a lőkösházi határátkelő felé közleke-
dő járatokat is érintette. A Traianus és a 
Körös IC vonatok Bukarest helyett csak 
Temesvárig közlekednek, ezzel a Temes-
vár–Herkulesfürdő–Craiova–Bukarest vo-
nalszakasz Magyarországról közvetlenül 
már nem elérhető. A Traianus és a Trans-
sylvania IC vonatok ezentúl 1. osztályú 
kocsit nem továbbítanak.

A diszkont repüléssel szemben nem 
volt versenyképes a bulgáriai Napos-
partra vonattal utazni 24 óra hosszan, így 
megszűnik a Nesebar-Albena gyorsvonat 
Burgasz és Várna felé. Újabb tengerparti

lekedő InterCity, de közel kétszeres ka-
pacitással fog nyáron közlekedni az Adria 
gyorsvonat.

Változó menetidők

Sok nagyszabású fejlesztés zajlik a hazai 
vasúthálózaton, így sok vonalon állandó 
vágányzári menetrendre kell számítani. 
A korábbi ígéretek ellenére nem helyezik 
üzembe a felsővezetéket a teljes 2-es vo-
nalon Esztergom felé, de Piliscsaba felé 
már egyes betétjáratok tudnak majd vil-
lamos vontatással közlekedni. Több mint 
1 évig építkezés lesz a 40a vonalon, amely 
az elővárosi és a pécsi InterCity vonatokat 
is érinti. Az utasoknak autóbusszal kell utaz-
niuk és jelentős menetidő-növekedésre kell 
felkészülniük. Kaposvár elérése is változni 
fog az InterCity járatok átszervezésével.

A Balaton déli partján viszont végre örül-
hetnek az utasok, mert elkészült a felújítás, 

autóbuszos pótlás is lesz a vasútvonalon. 
A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vo-
nalon a Püspökladány–Ebes szakasz át-
építése miatt legalább májusig folyamato-
san építkezésekre és változó menetrendre 
kell készülniük az utazóknak, az év második 
felében várhatóan az Ebes–Debrecen állo-
másközben is megkezdődnek a munkák.

Tájékozódás – online

A vasútvonalak többségén csak néhány 
perces módosítások, menetrendi kor-
rekciók várhatóak. A csatlakozó vonatok 
menetrendjét előreláthatólag sok eset-
ben a fővonali, vágányzáraktól érintett 
vonatokhoz igazítják majd. A vasút hosszú 
története alatt ez az első év, amikor nyom-
tatott formában már nem jelenik meg a 
Hivatalos Menetrendkönyv, csak az on-
line keresőkből és a vonali menetrendek-
ből tudnak az utasok tájékozódni.
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Zsákay László György, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) turisztikai divízióvezetője

A Budavári Sikló, a Zugligeti Libegő,
a dunai hajózás és a nosztalgia-, valamint a 
különjáratok üzemeltetési és üzleti modellje
A közlekedésszervezés feladatának apró részterülete a turisztikai attrak-
ciókként (is) felfogható járművek, eszközök üzemeltetése, ami a helyvál-
toztatásban betöltött részarányát messze felülmúlóan határozhatja meg a 
város arculatát, hangulatát. A turisztikai célú közlekedés fajlagos költsé-
gei általában jóval magasabbak a hagyományosnál, az inhomogén jármű-
park és az egyedi, sokszor több évtizedes technológiák miatt, így műkö-
dési modelljük nem magától értetődő.

ANDÓ GERGELY

– Mióta van Turisztikai Divízió a BKV-
nál, és milyen célból hozták létre?

– Felkérésre 2012-ben készítettem 
egy üzleti modellt arra vonatkozóan, hogy 
az alaptevékenység mellett milyen pro-
fitorientált további bevételekre tehetne 
szert a cég, melyekből a közszolgáltatás-
hoz nem kapcsolódó kötelezettségválla-
lásokat a jövőben is finanszírozni lehetne 
(például a sportegyesületet). Ebben a 
tervben érintettem valamennyi, üzletileg 
megfogható területet, amivel lényegében 
ma is foglalkozunk, ám időközben a BKK 
a menetrend szerinti hajózási és nosztal-
giajármű-közlekedési tevékenységünket 
közszolgáltatási körbe vonta – jelentősen 
bővítve azok menetrendi kínálatát, átvál-

A Zugligeti Libegő télen is népszerű Fotók: Nyitrai Dávid/BKK

lalva üzleti kockázatait, de csökkentve a 
BKV saját készpénzes bevételeit.

– Milyen piaci tevékenységek van-
nak jelenleg?

– A két legismertebb üzemünk a Bu-
davári Sikló és a Zugligeti Libegő. Emel-
lett hozzánk tartozik a dunai hajózás (a 
komp, a vonali hajójáratok, a kikötők üze-
meltetése és néhány hajó bérbeadása), 
és – habár nem a divíziónk kötelékében 
működnek, de – van két múzeumunk 
Szentendrén, illetve a Deák Ferenc téren, 
melyek szintén a közszolgáltatás részei. 
Továbbá mi koordináljuk a nosztalgiaköz-
lekedést, valamint működtetjük a különjá-
rati szekciót, a BKV kék busztól, villamos-
tól, hajótól kezdve a turistabuszainkon át 
a nosztalgiajárművekig, ideértve a Siklót 
és a Libegőt is; mindegyikük bérbeadása 

e különleges bizniszbe tartozik. Összesen 
akár 100–150 fő is dolgozik a nyári csúcs-
időben ezen a területen, éves szinten több 
mint egymilliárd forint, hangsúlyozottan 
nem közszolgáltatási árbevételt hozva a 
BKV-nak, de a közszolgáltatási oldalon is 
„elköltünk” vagy félmilliárd forintot.

– Az üzleti bevételek növelésére 
milyen beruházásaik voltak?

– A divízió új beszerzésekre nem tett 
javaslatot, az említett eszközök jobb ki-
használása érdekében célirányosan át-
szerveztük a belső hátteret, illetve elké-
szült egy fejlesztési „stratégiai modell”, 
melynek végrehajtása a piaci bevételek 
függvényében zajlik. A Budavári Siklónál 
pályarekonstrukciót hajtunk végre, mely-
nek részeként megerősítettük a támfala-
kat, rögzítjük a pályalemez alsó szakaszát, 
átépül az alsó állomás, 2018-ban fedett 
utasvárót építünk, megnyílik egy második 
jegypénztár, RFID azonosításra alkalmas 
kártyás beléptetőrendszert telepítünk, 
mellyel összefüggésben a pénztár infor-
matikai fejlesztése is folyamatosan meg-
valósul. E fejlesztéseket az tette lehetővé, 
hogy a 2012-es, közel félmilliárd forintos 
árbevételt 2017-re lényegében megdup-
lázzuk, ami inkább köszönhető az utas- és 
utazásszám növekedésének, mint a jegy-
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árak emelésének. 2013-ban 626 ezer je-
gyet adtunk el, 2016-ban már 770 ezret, 
a retúrjegyek számának emelkedése miatt 
az utazásszám 776 ezerről egymillió fölé 
nőtt. A növekedés nem állt meg, idén az 
első 11 hónapban szállított a Sikló annyi 
utast, mint tavaly egész évben. A Budavári 
Sikló az internetes turisztikai oldalak sze-
rint a város legismertebb (nem ingyenes) 
idegenforgalmi attrakciója, a fejleszté-
seknek hála pedig magas értékeléseket 
is kap. Szeretnénk, ha a Váralagút és a 
Lánchíd átépítésekor a Clark Ádám tér 
jobban ráépülne a Siklóra mint közleke-
dési csomópontra. Komolyan vizsgáljuk, 
hogy a Sikló sebességét megnöveljük-e, 
habár technikailag a duplája is lehetséges 
lenne, az élmény jelentős csökkenése 
mellett egy szinten túl életveszélyessé vál-
na. Az üzemidő már így is kellően széles, 
télen–nyáron 7:30-tól 21:50-ig tart nyitva 
a pénztár, az utolsó menetekkel minden 
sorban álló utast elszállítunk.

A Zugligeti Libegő is egyre népsze-
rűbb, nyáron kifejezetten tumultuózus 
jelenetek alakultak ki üzemzárás környé-
kén, de csak a hegyállomáson. A Libegő 
indulásának első évében 171 ezer utast 
szállított (az utazásszám 263 ezer volt), 
ám tavaly már az eladott jegyek száma 

216 ezerre nőtt, az utazásszám pedig 
meghaladta a 340 ezret. Idén már ok-
tóber végén elértük ezeket a számokat, 
persze a hidegebb hónapokban csökken 
a forgalom. Itt a beruházási keret jelentős 
részét elvitték a műszaki szükségszerűsé-
gek: a 2014-es fagykárok utáni helyreállí-
tás, a hajtótengely cseréje, az oszlopjaví-
tások, a hordkötél és az ellensúly cseréje, 
a vezérlés javítása. Amit az utasok is ér-
zékelnek, hogy 2015 végén a pénztárak 
helyett automatákat telepítettünk, illetve a 
felújított büfékben is biztosítjuk a jegyvál-
tás lehetőségét. Gondot jelent, hogy az 
automatáknál sokan túl nagy címletekkel 
próbálnak fizetni, ám ezek nem pénzvál-
tó készülékek. Szeretnénk mihamarabb 
bevezetni a webes felületen történő elő-
vásárlást és a mobilfizetés lehetőségét, 
egy komplex, gyors rendszerben gon-
dolkodunk. Vizsgáltuk a beléptetőkapuk 
telepítését itt is, de nem járna semmiféle 
előnnyel, hiszen a köznyelvben az ún. 
beültető ember (azaz a peronügyeletes) 
segítségével történik a ki- és beszállás, 
aki a jegyellenőrzést is el tudja végezni.  A 
várakozás ideje alatt a várócsarnokokban 
monitorokról régi és új filmeket vetítünk a 
Libegőről és a főváros más turisztikai att-
rakcióiról. A Libegő sötétedés után már 

nem közlekedhet, mert nincs a pályája ki-
világítva, és a hatósági előírások figyelem-
bevételével az elvárt fényerő hiányában az 
esetleges mentés nem lenne biztonságo-
san végrehajtható. A nyári sorok kezelé-
sére az üzemzáráskor pedig korlátozottak 
a lehetőségeink, habár az utasok egy 
része jegyet is vásárolna, de a NAV elő-
írásai alapján erre a hivatalos, bejelentett 
nyitvatartási időn kívül nincs lehetőség. Itt 
is csak annyit tehetünk, hogy akik nyitva-
tartási időben jegyet váltottak és sorban 
állnak, azokat elszállítjuk. El kell azonban 
ismerni, hogy igen komoly létszámgon-
dokkal küzdünk mi is, ami különösen 
megnehezíti az olyan szezonálisan eltérő 
utasigényű attrakciók üzemeltetését, mint 
a Libegő, ahol nyáron és azon belül a hét-
végéken extra terheléssel szembesülünk. 
Ráadásul a Sikló esetén 18 fő az állandó 
létszám, a Libegőnél csak 10 fő, és rajtuk 
kívül tavasztól őszig segítik munkánkat 
részmunkaidősök és diákmunkások. A 
büfé személyzete nem a BKV alkalmazá-
sában áll, de rendkívül fontos szolgáltatá-
sokat nyújt. Emellett e csapat látja el az 
idén telepített fotóautomata működtetését 
és a fényképek értékesítését is. De lehet 
náluk menetjegyet is váltani, és ott törté-
nik a szabályos visszaváltás is.

Tavasztól késő őszig hétvégéken jár
a 122 éves Hófehérke hajó

A Budavári Sikló az első 11 hónapban annyi utast szállított,
mint tavaly egész évben

A „Cabrio” Ikarus 630-as autóbuszt 2018-tól
a Sikló és a Libegő között közlekedtetné a BKV
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– Gondolom, a hajózásban is hason-
ló munkaerőgonddal szembesülnek, 
hiszen a közlekedés ott is évszakfüggő.

– A BKV nem rendelkezik saját ha-
józási személyzettel, csupán hajókkal, 
melyeket professzionális szakcégek üze-
meltetnek. Sajnos a fluktuáció óriási a 
hajózási szakterületen, nincs megfelelő 
képzés, miközben nagy a belföldi és a kül-
földi elszívó hatás. A BKK és a BKV mert 
nagyot álmodni, és 2012. július 1-jétől 
hirtelen ötlettől vezérelve három hajóval 
vonali közszolgáltatást vezetett be, gya-
korlatilag felkészülési idő nélkül. A BKV 
korábban 1986-ig működtetett vonali ha-
jójáratot, amit akkorra már alig 30 ezren 
vettek igénybe, ezért megszűnt. Onnan-
tól kezdve lényegében csupán turisztikai 
igényeket szolgáltak a hajók, bérbe adva. 
Az újraindult közszolgáltatási hajójáratra 
óriási igény mutatkozott, különösen, hogy 
az első szezonban normál menetjeggyel, 
illetve a BKK-bérletekkel volt igénybe 
vehető. Most 750 forintba kerül a felnőtt 
hajójegy (gyerekeknek 550 forint), de 
hétköznap a BKK-bérleteket továbbra is 
elfogadjuk, a hajók pedig igazodva az uta-
zási igényekhez, minden évszakban más 
és más menetrend szerint közlekednek, 
télen például csak munkanap, hivatásfor-
galmi csúcsidőben, ám ehhez is kell két–
három hajó. Az egész éves közlekedés a 
kikötők fejlesztésére kapott EU-s támoga-
tási szerződés alapján 2020-ig garantált. 
Tavaly nyáron átmenetileg nyolc hajó köz-
lekedett, idén pedig hét, amivel már stabil 
menetrendi kínálat nyújtható.

– Nem érzem kellően stabilnak ezt a 
szolgáltatást, az utasok sokszor nem is 

értik a különleges tarifákat, a kihasznált-
ság sem egyenletes, és a koros hajók 
bizony olykor elromlanak, ami órás lyu-
kakat okoz a menetrendben.

– Valóban érdemes lenne át- és újra-
gondolni a rendszert. Ehhez azonban kor-
rekt utasszámlálási adatok kellenének. 
Megfontolandó lenne, hogy a népsze-
rűbb, belső szakaszon (például a Boráros 
tér és a Jászai Mari tér között) betétjáratok 
közlekedjenek. Az e-ticket a vonali hajó-
zás számos gondjára megoldás lenne, 
támogatnánk, hogy annak pilot projektje a 
vonali hajókon valósuljon meg. Mi is érez-
zük, hogy kellene retúrjegy, átszállójegy, 
de akár még szakaszjegy is a hajóra, ez 
azonban a most is komplikált rendszert 
tökéletesen átláthatatlanná tenné. Az 
e-ticket rendszer azonban megfelelően 
tudná ezt a kérdéskört kezelni. Reméljük, 
minél hamarabb megvalósul. A gondok 
ellenére is úgy érzem, hogy a hajózás a 
budapesti közlekedés egy kedves és kel-
lemes színfoltja. A munkanapi járatokkal 
tényleg páratlan élmény a munkába járás, 
akár egy–két megállónyi szakaszra is ér-
demes lehetne felszállni.

– Talán ha gyorsabban közlekedne 
a hajó, és nem tartana 40 percig a Mar-
git-hídtól a Petőfiig az utazás, az növel-
né a népszerűségét!

– A gyorsabb hajóval – például kata-
maránnal – az a gond, hogy viszonylag 
lassan fordul, míg a téli menetrendben is 
13 megállót szolgálunk ki, nyáron pedig 
még többet. A megoldás kétmotoros köny-
nyebb hajók beszerzése lehetne, ám ez 
messze meghaladja a BKV lehetőségeit, 
de jelenleg a fővárosét is. Ehhez közös 

fővárosi-állami akarat és forrás kellene, 
hiszen a jelenlegi szintről minden érde-
mi előrelépés már milliárdos tétel.  Pedig 
szeretjük a hajózást, a 800 ezret is meg-
haladja az utasok száma évente, akiknek 
80 százaléka a főszezonban veszi igény-
be a járatot. Tudomásom szerint a bérlet-
elfogadás miatt a költségek 30 százalékát 
fedezi csak a jegyeladásból származó 
BKK-bevétel, a további 70 százalékot a 
BKK és a Fővárosi Önkormányzat között 
megkötött közszolgáltatási szerződés biz-
tosítja. Szeretnénk azonban ezen javítani, 
és a fele-fele arányt elérni, ami igen szép 
eredmény lenne.

Ne feledkezzünk meg a Soroksárt a 
Csepel-szigettel összekötő révszolgálta-
tásunkról, amely „környezetbarát módon”, 
több évtizede szolgálja a közt. Egy elekt-
romos hajtású, bolygóműves bányagép 
húzza-vonja a járművet, mindenki meg-
elégedésére.

– A nosztalgiajárművek szintén 
Önökhöz tartoznak?

– A nosztalgiajárművek – melyek közül 
15 üzemképes van jelenleg – üzleti (nem 
menetrend szerinti) értékesítését is mi 
végezzük, karbantartásukat és üzemelte-
tésüket azonban az egyéb szakterületek 
látják el. Az idén a BKV által megvásárolt 
és a Turisztika által üzemeltetett „Cabrio” 
Ikarus 630-as autóbusszal azonban ko-
moly terveink vannak 2018-ra, a Sikló és 
a Libegő között közlekedtetnénk rendsze-
resen, így aki mindkét eszközre érvényes 
jegyet vált, azt az autóbusszal átvisszük 
egyik helyszínről a másikra.

A közszolgáltatásban tavasztól késő 
őszig hétvégéken az előre meghirdetett 
viszonylatokon mozognak gyönyörű jár-
műveink, köztük a 122 éves Hófehérke 
hajónk, és természetesen folyamatosan 
kerülnek elő a műhelyekből az elhivatott 
szakemberek által felújított csodák.

– Vannak-e még egyéb extremi tá sok?
– Szintén sokat gondolkoztunk az év-

tizedekig a Margit-szigeten járt kis piros 
sétajárat újraindításán, ami a Városliget-
ben üzemelt is másfél éven keresztül, ám 
a lezárások és a műszaki hibák miatt ezt 
újra kellett gondoljuk. A megoldás elektro-
mos járművek beszerzése lenne e célra. 
A teljesség kedvéért: a BKV-nak jelenleg 
négy turistabusza van, melyek ugyan már 
14 évesek, de jó állapotúak. Ezekre bel-
ső szervezeti igények is vannak, főként a 
Balatonfenyvesen található vállalati üdülő, 
oktatási és képzési központhoz szállíta-
nak munkatársakat, de az egyéb (esküvő, 
temetés, szakszervezetek által szervezett 
programok, belföldi és külföldi) kirándulá-
sok is jelentősen lekötik a kapacitásukat. 
Az igazi kihívás azonban a piaci bérbe-
adás, amikor is jellemzően a szomszédos 
országokba járnak, vagy zömében ázsiai 
turistákat utaztatnak Magyarországon.A szentendrei BKV-múzeum is a közszolgáltatás része
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A Kortrijkban kiállító cégek számos innovatív megoldással jelentkeztek

Újdonságok a legnagyobb buszmustráról
Harminchat ország 376 kiállítója 
mintegy 90 autóbuszt mutatott be 
Európa legnagyobb autóbuszos 
seregszemléjén, Kortrijkban. A 45 
éves múltra visszatekintő busz-
mustra legfontosabb, a magazi-
nunkban eddig be nem mutatott 
újdonságaiból szemezgetünk.

SCHULEK TIBOR

Újdonságdömping

A kiállításon került bejelentésre a Bus of 
the Year 2018 díj, amit a teljesen újraterve-
zett Irizar i8 típusnak ítélt a szakmai zsűri. 
De számos más elismerés is gazdára ta-
lált: a Grand Award Bus városi busz nagy-
díjat a Mercedes Citaro Hybrid kapta, a 
Grand Award Coach turistabusznagydíjat 
az MAN Lion’s Coach. Az utóbbi tarolt 
a hagyományosan a kortrijki szakkiál-
lítás előtt megrendezett versenyen, a 
turistabusznagydíj mellett a kényelem és 
a formatervezés kategóriában is győzött.

A nagy európai gyártók újdonságainak 
többségéről már előre értesült a szakmai 
közönség, de az Evobus standján élőben 
bemutatkozott a Setra új emeletes autó-
buszcsaládja, az új Mercedes Tourismo 
és az említett, díjazott hibrid városi busz. 
Az MAN Neoplan és a Scania is elhozta 
újdonságait a turistabuszszegmensből. A 
Solaris új járművel most nem jelentkezett, 
de az új generációs Urbino sorozat elekt-
romos, hibrid és hagyományos hajtással 

is bemutatkozott. A lengyel gyártó mára 
Európa meghatározó piaci szereplője lett, 
de már a Közel-Keletre is értékesített vá-
rosi buszokat. A VanHool standján az att-
raktív megjelenésű Exqui.City járművek 
vonzották a szemet: a Linz által rendelt 24 
méteres troli és a Belfast számára készí-
tett 18 méteres dízel-hibrid Exqui.City. A 
spanyol Irizar csúcsra ért a távolsági autó-
buszaival, ezért most a városi szegmenst 
helyezte jobban előtérbe. A BRT kate-
góriában az ieTram típussal jelentkezett, 
amely áramszedőről is tölthető lítium-ti-
tánoxid akkumulátorokat használ, a mű-
szaki megoldások pedig a nagyvárosi for-
galomra optimalizáltak. A cseh buszpiac 
második szereplője, a SOR bemutatta új 
NS-szériáját, amelyre már megrendelé-
seket is begyűjtött. Egy dízel (FPT – ZF) 
és egy elektromos verzió is látható volt, 
amelyik hamarosan tesztkörútra indul. 
Jövőre megépülhet a csuklós verzió első 
példánya.

Törökök és kínaiak

Ha országok szerint rangsorolunk, akkor 
egyértelműen Törökország szerepe volt 
a leghangsúlyosabb, mind a járművek 
számában, mind a kiállítási területben. 
Anadolu-Isuzu, BMC, Otocar, Karsan, 
Temsa, hogy csak a legfontosabb gyártó-
kat említsük. Mindegyik cég már referen-
ciával rendelkezik, több típusuk Magyar-
országon is ismert. Standjaikon látható 
volt legalább egy elektromos autóbusz, 
amelyet sorozatban készítenek. Az akku-
mulátoros hajtásnak már most valódi elő-
nyei lehetnek egy városnézőbusznál vagy 
a repülőtér előterén dolgozó járműveknél, 
ahol a fordulóidőbe belefér a rendszeres 
töltés is. A távolsági buszoknál természe-
tesen még a dízel hajtás legkorszerűbb 
módjait preferálják a vásárlók.

A kínai buszok sem maradhatnak ki, 
melyek egyre nagyobb számban érkez-
nek Európába. A sok kiállító közül kiemel-
hetjük a Komáromban is összeszerelő 
üzemet épített BYD gyárat, a Kortrijkban 
kiállított 12 méteres buszuk gyári táblá-
ján Made in Hungary felirat szerepel. A 
KingLong típus ugyan ismert hazánkban 
is a Volánbusz alvállalkozója kapcsán, de 
a Higer és Yutong típusok leginkább tő-
lünk keletre fekvő államokban sikeresek. 
A felhasznált belső anyagokban még tet-
ten érhető a gyengébb minőség, de gépé-
szeti részegységeik gyakran megegyez-
nek a nevesebb gyártók termékeivel. A 
sokezres szériában készülő buszokon 
kiküszöbölték már a felmerülő hibák több-
ségét. A formatervben ugyan még követik 
a neves európai dizájnerek irányvonalát, 
de néhány éven belül ebben is változás 
várható majd.

A spanyol Irizar
nagyvárosi ieTram típusa

a Bus of the Year 2018 díj idei nyertese

A cseh SOR bemutatta 
új NS-szériáját,
az elektromos verzió 
hamarosan tesztkörútra 
indul
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Mikor lesz piacképes a villanybusz Magyarországon?

Hazai elektromos buszgyártók rajtra készen
Az elektromos autóbuszok technológiai fejlődését látva vélhetően az utol-
só nagyobb trolibusz-beszerzések zajlanak a világban és Magyarországon 
is. Tíz év múlva már biztosan az elektromos autóbuszok jelentik majd az 
alternatívát a már most sem teljesen felsővezetékhez kötött járművekkel 
szemben. A két járműtípus közötti határ egyre inkább kezd elmosódni, és 
az elektromos buszok egyre nagyobb piacán a nagy gyártók mellett több 
magyar szereplő is rajtra készen áll.

SCHULEK TIBOR

Még villámtöltés nélkül

Kevesen ismerik a tényt, hogy a több, 
mint 100 évvel ezelőtt megindult buda-
pesti autóbuszos közlekedéssel egyidős 
az elektromos busz, hiszen az egyik első 
kocsi egy Austro-Daimler típusú akkumu-
látoros villanyhajtású kocsi volt. Később 
a fejlődés a belsőégésű motorok felé 
tolódott el, így az önjáró trolibuszokat 
leszámítva 2016-ig kellett várni a villany-
buszok széleskörű újbóli megjelenésére 
Budapesten. A BKV 3,9 milliárd forintos 
támogatással 20 Modulo C68E típusú mi-
dibuszt vásárolt, darabonként 175 millió 
forintért. Az autóbuszok jellemzően a Bu-
dai Várban, illetve a bevárosi 15-115-ös 
autóbusz vonalán közlekednek. A modern 
kisbusz érdekessége, hogy üvegszálas 
kompozit szerkezetű, ezért mintegy 20 
százalékkal könnyebb karosszériával ren-
delkezik. Az elektromos rendszert a Sie-
mens szállította, a teljes járművet nézve 
50 százalék felett van a hazai beszállítói 
hányad. A gyártó egyik C68E autóbusza 
részt vett a 80edays elnevezésű nemzet-
közi elektromosautó-versenyen, így elju-
tott az Egyesült Államokba is, de konkrét 
megrendelés eddig csak Budapestről és 
Tatabányáról érkezett. A járművek a fő-
városban a gyártó felügyeletével üzemel-
nek, így a folyamatos terhelés alatt eset-
leg megjelenő kisebb rendellenességek 
kiküszöbölhetők. A tapasztalatok szerint 
a teljesen feltöltött járművek normál idő-
járási körülmények között 120–140 kilo-
métert tudnak üzemelni (ami kevesebb, 
mint a budapesti buszok jellemző napi 
futásteljesítménye). Ennél a típusnál nincs 
lehetőség villámtöltésre, ezért lemerülés 
előtt vissza kell térnie a kelenföldi busz-
garázsba, ahol a kiépített töltőoszlopokon 
több óra alatt újra töltődik. Érdemes lenne 

a főbb autóbusz-végállomásokon kiépíte-
ni olyan töltőket, amelyek a Modulo C68E 
típusú midibuszok egész napi üzemét biz-
tosítani tudnák, valamint a későbbiekben 
a villámtöltés lehetőségét megteremteni.

„Megépült” az első álom

Komáromban az idén elkészült az első 
BYD elektromos autóbusz, amelyet a 
kínai cég már Magyarországon szerelt 
össze. A Build Your Dream rövidítéséről 
elnevezett, mindössze 2008-ban létre-
hozott cég mára a világ egyik legnagyobb 
elektromosautóbusz-gyártója. Tízezernél 
is több járműve fut az utakon, elsősorban 
persze Kínában. De az európai szakem-
berek számára sem ismeretlen, hiszen 
az utóbbi években sorra diadalmaskodott 
az elektromos tendereken, többek között 
elnyerte a londoni emeletes buszok szál-
lítását a helyi Alexander Dennis céggel 
közösen. A brit fővárosban egyre növekvő 
Enviro 200-as állomány a legnagyobb eu-
rópai elektromos flottának tekinthető.

A komáromi gyárban eddig néhány 12 
méteres szóló autóbuszt készítettek, és 
a most épülő franciaországi gyárral kö-
zösen az európai piaci igényeket fogják 
kiszolgálni. Teljes kapacitással akár évi 
400 buszt is össze lehet majd szerelni a 
gyártócsarnokban, amelyre a magyar kor-
mány 925 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást adott. Hasonló elektromos 
típusból nagyobb darabszám üzemel az 
amszterdami repülőtéren 2014 óta, aho-
vá a BYD karbantartással együtt szállította 
a típust a terminál és a repülőgépek kö-
zötti forgalomra. Korábban BYD tesztbu-
szok már jártak Budapesten, illetve fővá-
rosi tenderen elsők is lettek, de akkor a 
szerződéskötés elmaradt. A modernebb 
járművek tesztbuszként újra feltűntek 
Magyarország nagyobb városaiban. A Ko-
máromban összeszerelt kocsikban most 
még kevés a magyar beszállítói hányad, 

de ez bővíthető, és teljes üzemben akár 
300 embernek is közvetlen munkalehe-
tőséget tudnak biztosítani. (Várhatóan 
szintén a komáromi ipari parkba költözik 
első európai üzemével a dél-koreai SK 
Innovation vállalat, amelyik negyedik ge-
nerációs lítium-ion akkumulátorokat fog 
gyártani villanyjárművekhez.)

Magyar e-midibusz

A Sedulitas-Pro Kft. mérnöki tapasztalatai 
alapján célul tűzte ki egy elektromos midi-
busz építését. A demonstrátor jármű elké-
szítéséhez 2014 nyarán (vissza)érkezett 
hazánkba egy Norvégiában szolgált Ikarus 
E91-es midibusz, amely egyrészt kiforrott 
típusnak tekinthető, másrészt a felépíté-
sét tekintve megegyezik azzal a Molitus 
S91-essel, amely sokáig esélyesnek lát-
szott a fővárosi midibusztenderen. Az első 
jármű esetében több magyar alvállalkozó 
is részt vett a projektben, így a Dunai Re-
pülőgépgyár (Danubian) volt a finanszírozó 
partner, a karosszéria és váz átalakítását, 
illetve a gépészeti munkákat a BKV VJSz 
Kft., míg néhány apróbb autógépészeti 
feladatot az Infinitours Kft. végzett el. Az 
E91E meghajtásáról egy maximálisan 
200 kW-os, háromfázisú szinkronmotor 
gondoskodik, kiegészítő áttételezéssel 
meghajtva az eredeti Rába futóművet. A 
kisbusz hátuljában egy 300 Ah kapacitású 
lítium-vasfoszfát akkumulátorcsomagban 
tárolják az energiát, valamint korszerű 
CAN-buszos járművezérlő rendszert és 
saját akkumulátorfelügyeleti rendszert 
is kapott a jármű. Elméleti hatótávolsága 
100 kilométer felett van, amelyet Budaör-
sön lehet kipróbálni egy tartós teszt alatt.

Debrecen is készül

Debrecenben is utazhatunk hazai gyár-
tású villanybusszal, amelyet a hajdúsági 
városi buszokat üzemeltető Inter Tan-Ker 
Zrt. épített egy használt Plasma-midibusz 
vázába, majd hosszas tesztelés után utas-
forgalomba is állította. Ez a „Coulomb-bus” 
fantázianévvel ellátott jármű is demonstrá-
tornak tekinthető, hiszen egyedi darab, és 
még kisszériás gyártás sem követte. Az ITK 
Holding, látva a piaci viszonyokat, egyelőre 
parkolópályára állította a programot, és in-
kább a kipróbált dízel technológiában látja 
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a következő évek üzleti lehetőségét. A Mer-
cedes-importőr Evobus GmbH-val aláírtak 
egy szándéknyilatkozatot buszgyártásra, 
amelyből az első járóképes Mercedes-au-
tóbuszalváz az idén meg is érkezett Deb-
recenbe. Tavasszal elkezdődött a hajdú-
sági megyeszékhelyen a buszgyártáshoz 
kapcsolódó oktatási és fejlesztési központ 
építése, ahol a későbbi gyártáshoz szüksé-
ges szakemberek, például szakmunkások 
és mérnökök duális rendszerű képzésének 
gyakorlati része folyik majd, később pedig 

Budapestről a debreceni épületbe kerül az 
ITK Holding Zrt. kutatásfejlesztési része is. 
A cívisváros üzemében városi, elővárosi, 
két- és háromtengelyes városközi/hely-
közi, illetve idővel elektromos buszokat is 
készítenek majd, és egyedi megrendelés-
re akár midibuszt is gyártanak a jövőben. 
A tervek szerint az első hagyományos 
autóbuszok 2017 végén, 2018 elején ké-
szülhetnek el. A cég már keresi a járművek 
értékesítési lehetőségeit a hazai és a nem-
zetközi piacokon, míg a teszteléseket Deb-

recenben, a saját flottájukban el is tudják 
majd végezni.

A cégcsoport a magyarországi közös-
ségi közlekedés területén már eddig is 
több mint 20 milliárd forint beruházást va-
lósított meg, amivel jelentősen hozzájárult 
a hazai autóbusz-üzemeltetés korszerűsí-
téséhez. Az ITK szakemberei is úgy látják, 
hogy az akkumulátortechnika fejlődése 
és a gyorstöltési lehetőségek megbízha-
tósága esetén tud a villanybusz piacké-
pessé válni Magyarországon.

Az első BYD elektromos autóbuszt a kínaiak már Komáromban 
szerelték össze

Az E91E elkészítéséhez
egy Ikarus E91-es midibuszt vettek alapul

Könyvajánló: A Várszegi

Életútinterjú Várszegi Gyulával

Várszegi Gyula a Metró Beruházási Vállalat 
igazgatójaként a Kisföldalatti meghosszab-
bításában és a hármas metró építésében 
vállalt vezető szerepet, majd a MÁV élén 
bizonyított, megfordult a Ganz-Hunsletnél, 
a BKV elnökeként, később vezérigazgató-
jaként pedig a kettes metró rekonstrukci-
ójánál és a négyes metró megépítésénél 
kamatoztatta páratlan tapasztalatait.

Magam is számos életútinterjút készí-
tettem már, így igazán tudom értékelni azt 
az alaposságot, ahogy Benedek István 
Gábor és Fazekas Lajos mintegy 12 órá-
nyi beszélgetés során életszakaszonként, 
részletekbe menően „kifaggatták” inter-
júalanyukat. Ebből az anyagból dolgozott 
Lovas György, aki nemcsak kiegészítette, 
történelmi és cégtörténeti kontextusba he-
lyezte a Várszegi Gyula által elmondottakat, 
de megszólaltatta az adott életszakaszhoz 
kapcsolódó kollégákat, kortársakat is, akik 
segítségével a mérnöki arcél mellett a me-
nedzseri is sokkal jobban kibontakozik. 
A könyvből világossá válik, hogy egy pá-

ratlan szakmai pályafutáshoz nem elég „jó 
szakembernek lenni”, hanem szükség van 
arra, hogy az ember jó vezető és jól kom-
munikáló szakértő is legyen egyszerre. 
A közlekedésfejlesztés mindig sokszerep-
lős történet volt, ahol kiemelkedő szerepe 
van a projektmenedzsmentnek. Szaktekin-
téllyé válni azonban csak sok idő alatt, ren-
geteg projekt által lehet. Sajnos a ’90-es 
években szinte teljesen leállt a kötöttpályás 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ami 
miatt nem bizonyíthatott annyit élesben a 
Várszegi Gyulát követő generáció. Így nem 
csoda, hogy amikor a 2-es és 4-es metró 
ügyeit „rendbe kellett tenni”, bizony igen 
rövidke volt az a névsor, amiből a Fővárosi 
Önkormányzat vezetője válogathatott. Nem 
meglepő tehát, hogy Tarlós István főpolgár-
mester szintén megszólal a könyvben, meg-
osztva azt az álláspontját, hogy Várszegi
Gyula nélkül hónapokkal, ha nem évekkel 
később lett volna csak kész a négyes met-
ró. Nála jobban senki sem foglalta össze, 
mitől is különleges Várszegi: „Kellett valaki, 
akiben emberileg meg lehet bízni, aki látott 
már közelről és vezetett nagyvállalatot, és aki 

ért a metróhoz meg a közlekedéshez.” Ek-
kor, 2010-ben, Várszegi Gyula már 74 éves 
volt, míg a vele szembeni megrendelő szer-
vezet, a BKK akkori vezérigazgatója, Vitézy 
Dávid épp csak 25. Ezeket az éveket mégis 
a budapesti közösségi közlekedés újbóli fel-
virágzásának kezdeteként tartja számon a 
szakma.

A Várszegi című könyv megvásárolható 
a kozlekedesvilag.hu oldalon, a kiadványok 
menüpont alatt, ára 2990 forint.

Sajnos ritkán és egyre ritkábban jelenik meg közlekedési témájú könyv. Ezért 
is különösen örömteli, hogy elkészülhetett az egyik legsokoldalúbb közlekedé-
si szakember, Várszegi Gyula életét bemutató kiadvány.

ANDÓ GERGELY
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Európai légicég globális szerepben

Az Airbus beszáll
a Bombardier-k gyártásába
Eseménydús őszt zárt az Airbus, amelyet lassan inkább globális cégnek 
hívhatunk, mint európainak, bár központja a francia Toulouse városában 
található. Ugyan az idei értékesítési hírek inkább a konkurens cégnek ked-
veztek, de a jelenlegi fejlesztések és átadások biztató jövőképet mutatnak 
a légibuszok gyártójának. Pláne úgy, hogy az Airbus vezetésével alapított 
CSALP fogja értékesíteni, gyártani és tovább fejleszteni a Bombardier C 
Series repülőgépeket, tovább erősítve ezzel a társaság globális szerepét. 
Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb híreket az elmúlt hónapokból.

SCHULEK TIBOR

Kínai horizont

Az Airbus egyre inkább terjeszkedik a 
globális piacon, felpörgeti Európán túli 
gyártókapacitását is. A kínai Tiencsinben 
2008 óta működik egy A320-as repülő-
gépeket összeszerelő gyáregység, amely 
a harmadik gyár volt Toulouse és Ham-
burg után, az első Európán kívül. (Később 
az USA-ban, az Alabamai Mobile-ben 
is épült ilyen végösszeszerelő üzem.) 
A korábbi keskenytörzsű típusok mellett 
most már a nagyobb és összetettebb 

A330-as légibuszok építésének befeje-
ző lépéseit is el tudják itt végezni, mert 
egy új üzemcsarnok nyitotta meg a kapuit 
Kínában. Az elsősorban a kínai és távol-
keleti megrendelők számára készülő új 
A330-as repülőgépek még Európában 
épülnek, de a festést, kabinberendezést 
és az átadás előtti végső teszteket már itt 
végzik el az Airbus mérnökei. Ez az első 
lépés lehet a komplett gyártás későbbi 
áthelyezéséhez.

A keskenytörzsű gépek gyártása eköz-
ben nem állt le Kínában, sőt a tiencsini 
üzemből kigördült az első új generációs 
hajtóművel szerelt Airbus A320neo repü-
lőgép is, amely az AirAsia flottájában fog 
repülni. Az itteni gyártósorról lekerülő gé-
pek minden szempontból megegyeznek 
az Európában épülő társaikkal, hiszen a 
hamburgi gyár eszközparkja, folyamata 
és minőségbiztosítása volt az etalon. A 
felügyeletet pedig az Airbus globális szin-
ten biztosítja. A gyár eddig több, mint 340 
gépet szerelt össze és adott át a légitár-
saságoknak.

„Sharklet” az A350-esre

Az A350-es típus átadása rendben, bár 
még mindig az ütemtervtől eltérően halad 
Toulouse-ban, ugyanis a beszállítók kése-
delmes szállítását nem tudja ledolgozni az 
Airbus. Eközben persze értékesítők hada 
dolgozik az A350-es típus eladásán, és az 
előzetes szándéknyilatkozatok alapján a 
Turkish Airlines, az ANA és a JAL is érdek-
lődik a gép iránt. Szükség van a jó hírekre, 
mert a Cathay Pacific csökkentette a rende-
léseit, az American pedig későbbre halasz-
totta az új gépek átvételét. Mindeközben 
még tovább növelné az A350-es típuscsa-
ládja hatótávját az Airbus, ezért az egyik 
gyári tesztgépre olyan új, növelt méretű 
„sharklet” szárnyvéget szereltek fel, ame-
lyik további 1–1,5 százalékos üzemanyag-
fogyasztás-csökkenést jelenthet a típus 
számára. A kedvezőbb kerozinfelhasználás 
pedig 200–250 kilométerrel növelheti a re-
pülőgép hatótávolságát.
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Micsoda frigy! Airbus és Bombardier

A sikeres tesztek után év végéig forgalomba állhat az első A350-1000-es gép

Az Airbus és a Bombardier

frigyének célja, hogy az európai

gyártó globális értékesítési,

marketing- és ügyfél-támogatási 

hátterével

jelentősen emelkedjenek

a C Series eladási számai.
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Befejeződött az eddigi legnagyobb tí-
pusvariáns, az A350-1000-es alváltozat 
működési és megbízhatósági tesztelése, 
ezzel végéhez ért az egyéves berepülési 
program, így már elhárult minden akadály 
a típus kereskedelmi forgalomba állításá-
hoz szükséges engedélyek kiállítása elől. 
Az A350-1000-es bevezető légitársa-
sága a Qatar Airways lesz, az első gép 
forgalomba állása az év végéig várható 
Dohában.

Eddig 212 megrendelés

Végrehajtotta első felszállását az Airbus 
új generációs hajtóművekkel felszerelt, 
közepes méretű, szélestörzsű típusa, 
az A330-900neo. A prototípusnak a kö-
vetkező évben 1100 órát kell repülnie, 
de nem egymagában, mert társait már 
építik az Airbusnál. A később megépü-
lő rövidebb 800-as altípus további 300 
órát repül majd a hatósági engedélyek 
beszerzéséhez. A program végrehajtá-
sát legalább 3 tesztgéppel tervezik, és itt 
tesztelik majd az Airspace by Airbus mo-
dern kabinberendezést is a gyártó szak-
emberei. Az első gépet a TAP Air Portugal 
várhatóan 2018-ban tudja átvenni, ha 
nem fordul elő a berepülés során vala-
milyen váratlan műszaki hiba, ami a már 
így is csúszásban lévő programot még 
tovább lassítaná. A gyártó ígérete szerint 
az A330neo egy ülésre vetítve 14 száza-
lékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt 
elődjénél, mindemellett környezetkímé-
lőbb, csendesebb és kényelmesebb is. A 
900-as alváltozat a típuscsalád nagyobb 
befogadóképességű tagja, tipikus há-
romosztályos elrendezésben 287 utas 
szállítására lehet berendezni, hatótávol-
sága 12 130 km. Az A330neo változatból 

a cikk írásának pillanatában 12 vásárlótól 
212 példányra szerzett megrendelést az 
Airbus.

Lila-kékre tesznek

Hazai vonatkozása is van annak a hír-
nek, hogy Hamburgban elkészült az első 
240 utas szállítására berendezett Airbus 
A321neo. A Wizz Air még 2015-ben 110 

Bővülő termékpaletta

Az Airbus globális szerepét erősíti az ipar-
ág idei egyik legnagyobb bejelentése, 
hogy a jövőben az európai légitársaság 
vezetésével alapított CSALP (C Series 
Aircraft Limited Partnership) fogja értéke-
síteni, gyártani, illetve tovább fejleszteni a 
Bombardier C Series repülőgépeket. Az 
aláírt megállapodás szerint a cég 50,01 
százalékos részesedése az Airbus kezé-
ben lesz, a Bombardier 31 százalékot, 
az Investissement Québec pedig 19 szá-
zalékos részesedést birtokol. A vállalatot 
tehát az Airbus irányítja, a héttagú igazga-
tóságba négy tagot az európai gyártó de-
legál, kettőt a kanadai Bombardier, egyet 
pedig Québec tartomány. A megállapo-
dás hatására az Airbus termékpalettája 

Az új generációs hajtóművekkel felszerelt, szélestörzsű A330-900neo első felszállása

ilyen típusú repülőgépet rendelt, amelye-
ket várhatóan 2019 és 2024 között vesz 
át lila-kék színekben. Az eredeti A321-est 
egykoron 220 főre székezték be maximáli-
san, de a low-cost cégek kérésére később 
230-ra növelték a befogadóképességet, 
többek között a keskenyebb utasülések 
alkalmazásával. Ilyen repülőgépek érkez-
nek manapság a hazai vezető diszkont 
légitársasághoz is. A gyártó programja 
alapján a további fejlesztésekkel még 10 
embert lehet a fedélzetre venni változatlan 
törzshossz mellett, az ígéretek szerint nem 
rosszabb körülmények között, mint amit 
eddig megszokhattak az utasok. A további 
ülések elhelyezése érdekében módosul a 
konyha és a mellékhelyiség a gépen, va-
lamint extra keskeny üléseket alkalmaznak 
majd. A maximális biztonság érdekében új-
fajta első ajtót és több vészkijáratot kell be-
építeni a típusba, hogy a repülőgép esetle-
ges vészelhagyása rendben, az előírt idő 
alatt megtörténhessen. Ez a típusvariáns 
képezi az alapját a megnövelt hatótávolsá-
gú A321LR-nek is, amelyet akár transzat-
lanti útvonalakra is ajánl a gyártó.

kibővül a modern 100–150 üléses C Se-
ries típusokkal, így a gyártó a 40 szemé-
lyes regionális gépeitől a 700 fős „légi 
bálnákig” tud repülőgépeket ajánlani az 
ügyfeleinek. Később vélhetően össze-
fésülhető a terméksor, és az átfedés-
ben érintett 150 fős, régebbi fejlesztésű 
A319-es típus jövőjét kell átgondolni. 
Az eredeti C Series gyártósor Kanadá-
ban marad, de az Airbusnak az Egyesült 
Államokban, Mobile-ben működő ösz-
szeszerelő üzeme is beszáll a C Series 
repülőgépek gyártásába, így elkerülve az 
USA védővámjait. A felek határozott cél-
ja, hogy az Airbus globális értékesítési, 
marketing- és ügyfél-támogatási hátteré-
vel jelentősen emelkedjenek a C Series 
eladási számai. A globális óriás beszállítói 
lánca pedig kedvezőbb feltételeket teremt 
majd a gyártáshoz és a terméktámogatás-
hoz. A tranzakciót a két gyár igazgatóta-
nácsa, valamint a Québec-i kormányzat 
is jóváhagyta, de a véglegesítésre 2018 
második feléig várni kell.

A megnövelt hatótávolságú A321LR transzatlanti útvonalakra is bevethető

Az eddiginél nagyobb

„sharklet” szárnyvégek

200–250 kilométerrel növelhetik 

az A350-es típus hatótávolságát, 

és további 1–1,5 százalékkal

csökkenthetik

az üzemanyag-fogyasztását.
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Öt–tíz évet még biztosan várni kell az innovatív légikikötőkre

Automatizált repülőterek világa
A drága repülés mítosza a diszkont légitársaságok megjelenésével eltűnt. 
Ugyanakkor a repülőgépek és a repülést kiszolgáló létesítmények még 
mindig nagyon költségesek és igénylik az élő munkaerőt, amiből manap-
ság hiány van a fejlett világ sok pontján. A repülőterek és a légitársaságok 
keresik az olcsóbb és a biztonságot növelő megoldásokat, amelyben a ki-
szolgálási tevékenység egyre nagyobb automatizálása fontos lépés lehet.

SCHULEK TIBOR

Azonosítás „kézrátétellel”

Egy évtized alatt 2,1 milliárdról 3,5 milli-
árdra nőtt a repülőtereken megforduló 
légiutasok száma az IATA statisztikája 
szerint. A dinamikus növekedés miatt egy-
re nagyobb automatizálásra van szükség 
a repülőtereken, szerte a világban. Pár 
évvel ezelőtt a repülőtérre érkezéskor 
még természetes esemény volt a check-
in pultok felkeresése, ahol a személyi 
azonosság ellenőrzését követően a be-
szállókártyák nyomtatása és a csomagok 
kezelése történik. Az online rendszerek 
térnyerése és a diszkont légitársaságok 
felárazása kapcsán visszaesett a papír 
alapú beszállókártya nyomtatása, helyet-
te napi gyakorlat lett az otthon kinyomta-
tott, illetve mobil képernyőn bemutatott 
vonalkód alkalmazása. Svédországban 

már volt (teszt)utas, aki a bőre alá ülte-
tett NFC chip segítségével azonosította 
magát a repülőtéren, így „kézrátétellel” 
tudott az ellenőrzési pontokon átjutni. A 
csomagok feladásánál még nem történt 
átütő forradalom, bár egyre több repü-
lőtéren lehetőség van automata ponto-
kon leadni a csomagot, természetesen a 
helyben kinyomtatott csomagcímke (vagy 
egyéb azonosító) felhelyezése után. A ke-
zelőszemélyzet kiiktatása itt azért nehéz, 
mert a csomag–utas hozzárendelésnek 
meg kell történnie biztonsági okokból, és 
csak olyan csomag indítható el a szállító-
szalagra, amely a szállítási feltételeknek 
megfelel és várhatóan kibírja az utazást 
is. A méret, súly és alak beazonosítása 
könnyen automatizálható, de sok egyéb 
tényező még nehézkessé teszi a rend-
szert. Gondoljunk bele, hogy a csomag 
azonosítócímkéjének pontos felhelyezé-
se mennyire fontos lépés a teljes rendszer 

működése szempontjából. Személyzet 
nélküli csomagleadási pont már számos 
repülőtéren üzemel, de elterjedésükhöz 
időre van szükség. Néhány cég már gyárt 
olyan bőröndöt vagy külön a csomagra 
akasztható e-papír kijelzőt, amelyre letölt-
hető a repülőjegyből előállított csomag-
azonosító.

„Avatárok” irányítanak

Következő lépés a biztonsági átvizsgálás, 
amely a legkevésbé szeretett része a re-
pülésnek. Ma egy átlagos utasellenőrzés 
soronként 3–4 ember állandó munkáját 
igényli. A testszkennerek fejlődésével, 
a kézi csomagok átvizsgálási módsze-
rének gyorsításával ez nagyrészben au-
tomatizálható folyamat. Dubajban egy 
utasátvizsgáló alagutat tesztelnek, amely 
kellemesebb környezet mellett gyorsít-
hatja az átvizsgálást. Élő emberek helyett 
„avatárok” – azaz számítógép generálta 
hologram alapú asszisztensek – irányít-
ják az utasokat több nyelven, amelynek 
tesztelése több egyesült államokbeli re-
pülőtéren már zajlik. A mai rendszerek 
már alapkérdésekre is tudnak válaszolni, 
összetett kérdés esetén pedig a központ-
ban ülő asszisztens segít az utasnak. 

Automatizált üzleti váróhelyiség Malmö repülőterén (Fotó: Schulek Tibor)
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A hologram alapú segítő mindig kedves, 
és könnyen bírja a 24 órás munkaidőt is.

A repülőgép indulásáig kereskedel-
mi egységekben vagy az erre kialakí-
tott ülőhelyeken lehet eltölteni az időt. A 
lounge-ok, azaz a repülőtéren elkülönített 
váróhelyiségek is élőmunka-igényes tevé-
kenységnek számítanak. De persze nem 
mindenhol. A SAS például egyre több re-
pülőtéren személyzet nélküli szeparált he-
lyeket biztosít az üzleti utasoknak, termé-
szetesen minden elvárható kényelemmel 
és étkezési lehetőséggel.

A repülőtér a jövőben könnyen azono-
sítani tudja majd bármely utasának loká-
lis mozgását, amelyben a mobiltelefonok 
lokalizációja és a biztonsági kamerák 
arcfelismerése is szerepet játszik. Innen 
csak egy lépés, hogy a gép indulása előtt 
személyre szóló tájékoztatást kapjanak az 
utasok, a beszállókaputól való távolságu-
kat is figyelembe véve. Talán így elmarad-
hatnak az utolsó figyelmeztetést és a késő 
utasok neveit harsogó hangosbemondó-
üzenetek is.

A repülőgépre szállás előtt a jegy és 
jeggyel utazó azonosítása még egyszer 
megtörténik. Ezt a folyamatot az egyre 
jobb arcfelismerések (írisz alapú azono-
sítás, ujjlenyomat, NFC chip a bőr alatt 
stb.) automatizálhatják, hiszen innentől az 
igazolványképek nézegetése helyett egy 
nagybiztonságú rendszer fog minket pon-
tosan azonosítani.

Lézeres letapogatás

Miközben az utasok ki- és beszállítása 
történik, a repülési protokoll alapján je-
lenleg az egyik pilóta és induláskor a földi 
személyzet a repülőgépet minden felszál-
lás előtt szemrevételezi. Ilyenkor első-
sorban olyan látható sérülést keresnek, 
amit idegen tárgy (rakodás közben jármű, 
vagy leszálláskor madár) okozott, esetleg 
valamelyik rekesz nem megfelelően lett 
lezárva. Ma már sokkal megbízhatóbb 
ilyen funkciókra optikai szoftvert használ-
ni, hiszen így kiküszöbölhető az emberi 
hibázás lehetősége. Egy állóhelyre telepí-
tett fix kamerarendszer, vagy egy önmű-
ködően körbejáró robotjármű, vagy drón 
lézeres letapogatással a milliméteres 
sérülést is észreveszi a repülőgépen, és 
biztosan mindig ugyanolyan alapossággal 
vizsgálja át a vasmadarat. Egy felhőben 
tárolt adatbázisból pedig lekérheti a má-
sik repülőtéren mért adatokat, azokkal 
össze tudja hasonlítani. A tervek szerint 
2018-ban az easyJet drónos és VR szem-
üveges gépellenőrzésre tér át Gatwicken 
és Lutonban a karbantartási tevékenysé-
génél. A nagyobb repülőtereken már ma 

is automatizált csomagszállító rendszerek 
dolgoznak, de az utolsó szakaszban még 
legtöbbször pakolók hajigálják rendületle-
nül a bőröndöket. Elsősorban a légi for-
galom gerincét adó méretkategóriában, 
a 150–230 fős típusoknál nem elterjedt 
a csomagkonténerek alkalmazása, így 
minden csomag a reptéri szalagról kisko-
csiba, onnan újabb szállítószalagra, majd 
a repülőgép gyomrába kerül. A pakolás 
nemcsak rongálást, esetleg dézsmálást 
okozhat, hanem idő- és munkaigényes 
tevékenység. Érkezéskor természetesen 
pont fordítva történik mindez. A könnyen 
és akár automatikusan megtölthető konté-
nerek alkalmazása várhatóan a kisebb re-
pülőgépeknél is meg fog történni, hiszen 
ezzel csökkenthető a fordulóidő, jelentős 
munkaerő váltható ki.

Innovatív megoldások

Ha a repülőgépbe beszálltak az utasok, 
bepakolták a csomagokat, és megtörtént 
az ellenőrzés, megkezdődhet az utazás. 
Ennek első lépése általában a repülő-
gép állóhelyről történő kitolása, majd a 
hajtóművek elindítása. Ez egy fontos és 
biztonságkritikus rész, hiszen a vontató 
a földi személyzet jelzésére, vizuális tá-
jékozódás alapján tolja a repülőgépet, 
esetenként nagyon közel oszlopokhoz, 
földi kiszolgáló gépekhez vagy más légi 
járműhöz. A legjobb megoldás a teljes 
vontatási tevékenység automatizálása és 
távfelügylete, hiszen így a nagyobb gép-
mozgások koordinálása központilag tör-
ténhet, az esetleges koccanások száma 
minimalizálható. Az automatizált vontató 
akár távolabbi területre is el tudja vontat-
ni a repülőgépet, ahol a hajtóművek zaja 

kevésbé zavaró. Jelentős kerozinmennyi-
séget lehet megtakarítani azzal, ha csak 
a szükséges legrövidebb ideig járnak a 
hajtóművek, például, ha egy nagy repülő-
téren a futópályáig nem kell beindítani a 
hajtóműveket, pláne, hogy sokszor guru-
lás közben adódik forgalmi probléma, ami 
miatt a gépeknek várakozniuk kell felszál-
lás előtt. Ezek a megoldások csökkentik a 
zajterhelést és a károsanyag-kibocsátást, 
és növelik a hajtóművek élettartamát is.

Több cég fejleszt a fenti problémákra 
megoldást. A brit Crane Aerospace és a 
WheelTug azt választotta, hogy a repülő-
gép első vagy főfutóművébe épített önálló 
és tolásra is alkalmas villanymotort, amit 
a repülőgép táplál meg saját segédhajtó-
művéről (APU) árammal, míg a Lufthansa a 
ma ismert repülőgép-vontatók automatizá-
lásában gondolkodott. A Frankfurtban már 
működő TaxiBot rendszer a megszokott 
módon felemeli a földről az orrfutót, és 
úgy mozgatja a gépet. De a szokásos von-
tatókkal ellentétben, ez egészen a pályáig 
viszi ki az utasszállítót, úgy, hogy az ösz-
szekapcsolt vontatórepülőgép-rendszert 
a pilóta kormányozza és fékezi a pilótafül-
kéből. A gép és a vontató helyzete pon-
tosan nyomon követhető és ellenőrizhető 
az irányítótoronyból is. A vontató a pálya 
előtt leválik a gépről, és visszatér a bázi-
sához. Ez az utolsó lépés ma még emberi 
irányítás mellett történik, de az önvezetés 
kapujában ez már csak rövid ideig áll fenn. 
A TaxiBot alkalmazható lesz szinte az ösz-
szes elterjedt nagy utasszállító esetében.

Az IATA szakértői szerint a teljesen au-
tomatizált repterekre még 5–10 évet kell 
várnunk, és az utasélmény érdekében 
segítőkre, közvetlen humán kapcsolatra 
szüksége lesz a jövőben is az utazónak.

CSOMAGKONTÉNEREKRE VÁRVA
A nagyobb repülőtereken már ma is automatizált csomagszállító rendszerek dol-

goznak, de az utolsó szakaszban még legtöbbször pakolók hajítgatják rendületle-

nül a bőröndöket. Elsősorban a légi forgalom gerincét adó méretkategóriában, a 

150–230 fős típusoknál nem elterjedt a csomagkonténerek alkalmazása, így min-

den csomag a reptéri szalagról kiskocsiba, onnan újabb szállítószalagra, majd a 

repülőgép gyomrába kerül. A pakolás nemcsak rongálást, esetleg dézsmálást okoz-

hat, hanem idő- és munkaigényes tevékenység. Érkezéskor természetesen pont for-

dítva történik mindez. A könnyen és akár automatikusan megtölthető konténerek 

alkalmazása várhatóan a kisebb repülőgépeknél is meg fog történni, hiszen ezzel 

csökkenthető a fordulóidő, jelentős munkaerő váltható ki.

A Frankfurtban már működő TaxiBot
egészen a pályáig viszi ki az utasszállítót
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Csődbe ment Németország második legnagyobb légitársasága

Leszállt az utolsó berlini

Harminckilenc év üzem és 500 millió elszállított utas után lezárult egy 
nagy történet Berlinben, amikor október 27-én este a München felől ér-
kező utolsó repülőgép kerekei elérték Berlin-Tegel repülőtér kifutópályá-
jának betonját.

DÉKÁNY ZSOLT, SCHULEK TIBOR

Amikor még sütött a Nap

Az Air Berlin alapítója egy amerikai repü-
lőgép-kapitány volt, aki az akkori Nyugat-
Németországban látott piaci rést, első-
sorban a nyaralójáratok forgalmában. Az 
első járat 1979. április 28-án indult Berlin-
Tegel repülőteréről Palma de Mallorca vá-
rosába Boeing 707 típusú géppel. A cég 
legjobb időszakában 12 németországi 
repülőtérről heti 360 járatuk repült a nép-
szerű szigetre.

A német újraegyesülés után, 1990-
ben német befektetők vették át az irá-
nyítást. Berlin mellett elindultak a járatok 
Bréma, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
München, Nürnberg repülőtereiről is, me-
lyek később menetrend szerinti, diszkont 
jellegű járatként üzemelhettek az Európai 
Unión belül. Az 1990-es évek vége felé 
indultak a City Shuttle névre keresztelt 
járatok, amelyek a fontosabb német váro-
sokat kötötték össze az üzleti negyedek-
kel, mint például London, Zürich, Bécs.

Zuhanórepülés

Az Air Berlin az ezredfordulóra Németor-
szág második legnagyobb légitársaságá-
vá vált a Lufthansa mögött. Terjeszkedé-
sének egyik fontos lépése volt, amikor 
2004-ben az egykori Formula–1-es piló-
ta, Niki Lauda által alapított Niki nevű oszt-

rák légicégben szerzett jelentős részese-
dést, de az önálló brandet megtartotta. 
2006-ban a dba légitársaságot, 2007-
ben az LTU-t vásárolta meg, így belépett 
a hosszú távú repülésbe is. A túl gyors 
növekedés, a magas költségszerkezet és 
az erős szezonalitás okozta problémák 

miatt az elmúlt 10 évben csak egyszer 
tudott nyereséget termelni a vállalat. Az 
utolsó próbálkozás az Etihad 29 száza-
lékos beszállása volt a cégbe, akik több-
ször megkísérelték a szerkezetátalakítást, 
eredménytelenül. Az évek óta halmozódó 
veszteség elérte a 3 milliárd eurót, ezért 
a 170 gépből álló flotta egy részét bérbe 
adta az Air Berlin saját konkurenciájának. 
A lejtmenetet ekkor már nem lehetett 
megállítani, amely az Ethiad kiszállása 
után már biztos csődöt jelentett.

A társaság fő felvásárlója a Lufthansa 
lett, amely a Eurowings diszkont légitár-
sasága révén pótolja az útvonalak jelentős 
részét. A korábbi 2, illetve napi 3 Air Berlin-
járat helyett egyelőre napi egy Eurowings 
érkezik Berlin-Tegelből Budapestre. A 
koncból részesült az Easyjet is, 25 ex. Air 
Berlin-es Airbust vesz át a diszkontcég, 
személyzettel együtt. Ide kerültek az érté-
kes berlini leszállási jogok is, így a britek 
lesznek Tegel legerősebb üzemeltetői.

„Tschüss, auf Wiedersehen and bye-
bye” – zárult az Air Berlin alkalmazottai-
nak búcsúközleménye, amely jól mutatja 
az öldöklő harcot Európa egén.

TOVÁBBI „LÉGI KATASZTRÓFÁK”
A rövid távú repülések piacát jellemző ádáz verseny, az ebből eredő nyomott árak 
és az emelkedő üzemanyag-költségek miatt egyre több, nagy múltú légitársaság 
megy csődbe vagy kerül csőd közeli helyzetbe. Az Air Berlinnel együtt bukott el az 
1968-ban alapított Monarch Airlines, az ötödik legnagyobb brit légitársaság, 
amely tavaly 6,3 millió utast szállított 40 célállomásra. Az elmúlt időszakban komoly 
veszteségekkel működő cég már nem tudta megünnepelni az 50. születésnapját.
Az 1946-os alapítású Alitalia a 71-diket is köszönthette, a 72-dik ünneplésére vi-
szont semmi garancia. A fapados járatokkal való versenyben rengeteg utast vesztő 
légitársaság a túlélésért küzd, amely állami segítség híján fizetésképtelenné válhat. 
2014-ben már a szakadék szélén tántorgott a vállalat, amely 400 millió eurós hiányt 
szedett össze, de akkor az új részvényes, az Etihad mentőövet dobott az olaszoknak. 
Ma már másként gondolkodnak az arabok…
Az 1954-ben alapított Tarom első emberei azonban nem sokat gondolkodnak, idén 
már a negyedik ügyvezető igazgató mondott le a román állami légitársaság éléről. 
A cég vesztesége már 400 millió lej (27 milliárd forint) körül van, és 10 éve folya-
matosan veszteséget termelnek. A 100 ezer fős növekedéssel tavalyra tervezett 
2,6 millió utasból pedig 2,4 millióra futotta csupán.
A berni légikikötő jövője is bizonytalanná válik azáltal, hogy a repteret leginkább hasz-
náló svájci Skywork is csőd közeli helyzetbe került. Az 1983-as alapítású, öt repülő-
gépet üzemeltető társaság pénzügyi fedezet és így repülési engedélyek híján október 
végén állította le a járatait.
A csődökből a szárnyaló diszkontcégek profitálnak a legtöbbet, a hagyományos légi-
társaságok bedőlése a Wizz Airnek, a Ryanairnek és az easyJetnek is újabb lehetősé-
geket teremt arra, hogy tovább erősítsék piaci pozícióikat. Iparági szakértők szerint 
a légi közlekedésben folytatódik a konszolidáció, és az Egyesült Államokat hozzák 
fel példaként, ahol a korábbi több tucat légitársaságból mára négy meghatározó cég 
maradt…

Az utolsó leszállás.
Az Air Berlin gépei nem cikáznak többé
Európa egén






