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Az eredeti, illetve többször módosított ha-
táridők ellenére sem működik a főváros 
elektronikus jegyrendszere, a RIGO. A 
legújabb hírek szerint újabb egy évet kell 
várni a rendszer részleges beüzemelésé-
re. Ez ráadásul főleg csak a jogosultság 
ellenőrzéséhez szükséges eszközöket 
és azok integrációját jelenti, arról, hogy 
milyen tarifatermékek lesznek és milyen 
áron az új rendszerben, arról továbbra is 
nagy a csend.

Sok jel mutat arra, hogy a RIGO nem 
vagy alig hoz változást a fővárosban napi 
szinten tömegközlekedők életében – leg-
alábbis a már ma is bérlettel utazók ese-
tén. A bérletvásárlási hajlandóság ugyanis 
főként annak függvénye, hogy a mindenki 
által rendszeresen használt metróvonalak 
esetén mennyire gyakori és következetes 
az ellenőrzés, ehhez az első ajtós felszál-
lási rend már csak kisebb mértékben tesz 
hozzá. A metrók esetén a beléptetőkapuk 
gondoskodnak arról, hogy a metró terüle-
tére lépők közel 100 százaléka érvényes 
utazási jogosultsággal rendelkezzen, ez 
az arány pedig már ma is 98 százalék 
feletti. Bliccelni ott a RIGO-érában majd 
csak úgy lehet, ha a kapun valaki az előtte 
lévőhöz simulva kel át. A buszok és villa-
mosok esetén maradhat a mai bliccelési 
trend: elég lehet a jegyellenőrzés kezde-
tekor csippantani a kártyát – kivéve, ha 
sikerül az első ajtós felszállási rendet a 
mainál jobban kiterjeszteni.

A RIGO koncepcionális gondjait 
részben az okozza, hogy a kártyákat az 
érvényesítőkészülékhez érinteni a met-
rók, buszok és villamosok esetén álta-
lában csak a felszálláskor kell majd, a 
leszállást, így az utazás tényleges időtar-
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tamát és viszonylatát nem rögzíti a rend-
szer. Adódik tehát a kérdés, hogy lehet 
így a jelenlegi vonaljegyes rendszertől 
(amikor a jegy a beutazott útvonal hosszá-

ANDÓ GERGELY

tól és az utazási időtől is független) egy 
időalapú jegyrendszer irányába elmozdul-
ni? A nemzetközi példák alapján az sejt-
hető, hogy szinte sehogy, pontosabban 

szinte vállalhatatlan kompromisszumok-
kal. Például az eseti utas „önkéntesen” a 
leszálláskor is érvényesítheti a kártyáját, 
és ezzel kedvezőbb tarifaszintet érhet el 
(idő- vagy távolságalapon).

Ráadásul a RIGO rendszer kereteit 
szétfeszíti a Volánbusz és a MÁV-HÉV ál-
tal a városhatáron belül és kívül „kombi-
náltan” nyújtott közszolgáltatás, hiszen a 
várost elhagyó járatok felszállási helyéből 
nem tudhatja a rendszer, ki a helyi és ki a 
helyközi utas. Így legalább e járatok ese-
tén mégis elengedhetetlenül szükséges a 
leszállás helyének rögzítése valamiképp 
minden utas esetén – aki ezt elmulasztja, 
a vonal teljes útvonalára ki kell fizesse a 
díjat. Sőt, azt vélhetően így is ki kell fizet-
nie, hiszen a terhelés előre történik. Így 
egy digitális Budapest-bérlet tulajdonosa 
akkor is ki kell fizesse a HÉV-vel utazva 
Szentendréig a viteldíjat, ha csak Békás-
megyerig utazik a Margit-hídtól – aztán 
Békásmegyeren leszállva és ott újra érvé-
nyesítve a bérletét, a kiegészítőjegy árát 
jóváírják az egyenlegén. Jól látszik, hogy 
a RIGO bevezetése megannyi politikai, 
műszaki és gazdasági kockázattal jár… 
az előnye pedig nem feltétlenül áll ezzel 
arányban. Nem véletlenül talál nehezen a 
BKK projektvezetőt a feladatra. 

És hogy áll jelenleg a projekt? A 11 
ezer jegyérvényesítő készülékből csak 
néhányat szereltek fel három buszra; 
csipkártyákból pedig még egyet sem ad-
tak ki, még tesztelni sem, de a 17 milliárd 
forintos büdzséből 5,3-at már elköltöt-
tek. 360 beléptetőkaput, 4750 fedélzeti 
érvé nyesítőkészüléket és 420 állomási 
érvényesítőkészüléket kell leszállítania a 
szerződött partnernek.
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Távolságalapú
útdíj a láthatáron
Az „Eurovignette” irányelv tervezett mó-
dosítása többletköltséget jelentene a 
polgároknak, és tovább emelkedhetnek 
a közúti fuvarozás költségei is.

Az Európai Bizottság módosítani akarja az 
autópályadíjakra vonatkozó „Eurovignette” 
irányelvét. E szerint a tagállamoknak az idő-
alapú matricarendszer helyett fokozatosan 
át kellene térniük a távolságalapú díjfizetés-
re a személygépkocsi, a nehéz- és könnyű-
tehergépjármű, valamint az autóbusz kate-
góriában.

„Nem jó megoldás, hogy a buszok és 
távolsági buszok azonos elbírálásban ré-
szesüljenek, mint a nehéz-tehergépjármű-
vek. Az autóbuszok nagyban hozzájárulnak 
a dugók és a torlódás elkerüléséhez, és a 
tömegközle kedés fontos részei, főleg azok-
ban a tagállamokban, ahol a vasúti közleke-
dés kevésbé fejlett” – emelte ki Deli Andor 
vajdasági fideszes EP-képviselő az autópá-
lyadíjakra vonatkozó jogszabály közlekedé-
si szakbizottsági vitája kapcsán. A politikus 
nem vitatja, hogy a felhasználó és szennyező 
fizet elv alapján a személygépkocsik után is 
autópályadíjat kell fizetni, de a távolságalapú 
díjak kötelező és kizárólagos alkalmazása 
szerinte nem elfogadható. A megtett úttal 
arányos pályadíj többletköltséget jelentene 
a polgároknak, ami ahhoz vezethet, hogy a 
gépkocsivezetők elkerülik az autópályákat, 
és a regionális utakra terelődik át a forgalom. 
Ott növekedne a torlódás – ami nagyobb 
közlekedésbiztonsági kockázatot jelent – és 
a környezetszennyezés.

Az ellenvélemények dacára a közlekedési 
szakbizottság egyetértett azzal a javaslattal, 
hogy az autóbuszok és a nehézgépjárművek 
2023-tól, a személyautók pedig 2026-tól 
távolságalapú díjat fizessenek az autópá-
lyák használatáért. Deli Andor úgy vélte, az 
útdíjrendszer átalakítása jelentős befekte-
tést igényel a tagállamok részéről, azonban 
a polgároknak is többet kell majd útdíjra köl-
teniük, különösen azoknak, akik napi vagy 
heti rendszerességgel használják az autó-
pályákat.

A távolságalapú díjak kötelező bevezeté-
sén túl az EP szakbizottsága elfogadta, hogy 
a dugódíjakat és a felárakat is ki lehet vetni 
az európai autópályákon. A politikus meglá-
tása szerint bár e díjak kivetése nem lesz kö-
telező, egyes tagállamok élni fognak a lehe-
tőséggel. Így tovább emelkedhetnek a közúti 
fuvarozás költségei, melynek következtében 
a fogyasztói árak is növekedhetnek.

Megrendelés 25 Vectron mozdonyra
A holland Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) 25 Vectron lokomotívot rendelt 
a Siemenstől, amely három részletben szállítja le a mozdonyokat.

Az egységek közül 10 többáramnemű (MS, többrendszeres) Vectron mozdonyt 
2018 végéig szállít le a gyártó, és az európai forgalomban közlekednek majd Hollan-
diától egészen Délkelet-Európáig. A 2019 második felében leszállítandó 10 Vectron 
MS mozdony a Rajna-alpesi közlekedési folyosón fog üzemelni. Az öt fennmaradó 
egységet egyenáramú lokomotívként (Vectron DC) gyártják le, kizárólag Olaszorszá-
gon belüli használatra. A tervek szerint ennek az öt mozdonynak a leszállítása 2019 
márciusában esedékes. Ezzel a megrendeléssel a mozdonyok bérbeadásával fog-
lalkozó MRCE Vectron flottáját alkotó – köztük az észak-déli közlekedési folyosóra 
és a kelet-európai piacokra szánt – mozdonyok száma 136-ra emelkedik.

A többáramnemű mozdonyok maximális kimenő teljesítménye 6400 KW, a leg-
nagyobb sebessége pedig 160 km/óra, míg a Vectron DC teljesítménye 5200 kW. 
Mindkét változatot felszerelték a szükséges nemzeti vonatbefolyásoló rendszerek-
kel, a Vectron MS mozdonyokon pedig megtalálhatók az ETCS berendezései is.

Elektromos hajtású vízitaxi
SeaBubbles névre keresztelt futurisztikus, nulla kibocsátású  vízitaxit mutat-
tak be a svájci Genfi-tavon.

A jármű mérföldkövet jelent az olyan új közlekedési formák fejlesztése terén, ame-
lyek nem károsítják a környezetet, illetve nem jelentenek további terhelést a városi 
infrastruktúra számára. A vízitaxit hamarosan felszerelik az ABB AbilityTM Marine 
Advisory System – OCTOPUS-szal, azzal a szoftvermegoldással, amelynek segít-
ségével a vízi járművek üzemeltetői a vízi közlekedés optimalizálásához szükséges 
összes adatot begyűjthetik és elemezhetik. A szoftver telepítésére a kísérleti pro-
jekt keretében május elején került sor. Az OCTOPUS rendszer lehetővé teszi azt, 
hogy ABB valós idejű, a járművek üzemállapotait teljesen lefedő adatokat biztosítson 
a SeaBubbles üzemirányító központjának.

A prototípus vízi jármű ABB-technológiára alapozott fejlesztését Genf kanton ható-
ságai, valamint az Energetikai, Közlekedési és Mezőgazdasági Minisztérium is támo-
gatta. Az elektromos vízitaxit a következő hónapokban további teszteknek vetik alá.
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Egy spanyol légitársaság a vonatközlekedésben is üzleti lehetőséget lát

Az Air Nostrum vasútra száll

Csak a kezdet nehéz

Olaszország volt az első olyan ország, 
ahol egy magánüzemeltető nemcsak hogy 
a személyszállítási piacra lépett, de egy-
ből a távolsági nagysebességű közleke-
désből hasított ki egy szeletet magának. 
A 2006-ban alapított Nuovo Trasporto 
Viaggiatori 2012 decemberére tudta meg-
szerezni az összes engedélyét, hogy saját 
tulajdonú Alstom AGV vonataival Milánó és 
Róma között elindítsa szolgáltatását. Min-
den kezdet nehéz, de úgy tűnik, megérte 
a befektetés, hiszen azóta már újabb útvo-
nalakon is közlekednek és további motor-
vonatok beszerzését tervezik. 2016-ban 
11 millió utas választotta az NTV magán-
operátor elegáns vörös vonatait.

VASÚT

Napi két új járatpár

A tervek szerint 2018. október 5-től újabb 
operátor próbál meg betörni a nagyse-
bességű személyszállítás piacára. Egy 
spanyol légitársaság, az Air Nostrum 
leányvállalata, az Intermodalidad de 
Levante (Ilsa) indítaná meg szolgál-
tatását Madrid és Montpellier között 
– érintve Zaragoza, Barcelona Sants, 
Perpignan és Narbonne állomásokat is 
– a RENFE állami vasúttársaságtól bérelt 
RENFE 100 sorozatú motorvonatokkal. 
Napi két járatpárt terveznek, a várható 
menetidő 5 óra 47 perc, ami versenyké-
pes idő a repüléshez képest. A spanyol 
nemzeti piac- és versenybizottság szerint 
ezen az útvonalon 5,2 millió utas közleke-

dik, de a RENFE jelenlegi ajánlata nem 
elég vonzó, a rossz menetrend miatti túl 
késői érkezés nem kedvez az üzleti uta-
soknak.

Az Ilsa szerint a Figueres-Perpignan 
nagysebességű vonal új lehetősége-
ket nyitott meg Madrid, Aragónia, Ka-
talónia és Dél-Franciaország között az 
interregionális kapcsolatok kialakításá-
ban, ám a RENFE és a Francia Nemzeti 
Vasutak (SNCF) nem tudja megfelelően 
kihasználni ezt a piacot, ritkán járnak a 
vonatok, ami alacsony piaci részesedést 
eredményez a vasút számára. Jelenleg a 
vasút részaránya az öt százalékot sem éri 
el a két város közötti személyforgalomban. 
Ezen szeretne változtatni az Ilsa a kedve-
zőbb menetrendi időszakban közlekedő 
két új járatpárral. Madridból 07.45-kor és 
15.30-kor, míg visszafelé, Montpellier-
ből 07.00-kor és 15.30-kor indulnának 
a vonatok. Így a reggeli indulást választó 
üzletemberek már kora délután megér-
kezhetnének a célállomásra, az utazási 
időt pedig pihenéssel vagy munkával is 
tölthetik.

Felpörgetett forgalom

Az Ilsa álltal bérelni kívánt RENFE 100 
sorozatba tartozó motorvonatok az SNCF 
TGV Atlantique módosított változatai, 
a spanyol igényeknek megfelelően át-
szabva. A tízrészes (két vonófej + nyolc 
betétkocsi) motorvonatok 1992-ben 
álltak forgalomba Madrid és Sevilla kö-
zött, de 2007 és 2012 között felújították 
őket. A vonatok normál nyomtávolsá-
gúak, egyaránt ismerik a 25 kV 50 Hz 
váltakozóáramot és a Franciaországban 
alkalmazott 1,5 kV egyenáramot. Leg-
nagyobb sebességük 300 km/h, melyet 
ezen az útvonalon lehetőségük is lesz ki-
használni. Egyszerre összesen 329 utast 
képesek szállítani. Ugyanilyen típus köz-
lekedik a Barcelona–Lyon viszonylaton is 
naponta kétszer, így a típus engedélyezte-
tésével sem lehetnek gondok.

A forgalom felpörgetése már csak 
azért is szükséges, mivel a spanyol nem-
zeti vasúttársaság nagyon drágán nyújt 
nagyon alacsony színvonalat. Az AVE a vi-
lág második leghosszabb nagysebességű 
vasúthálózata, mégis a RENFE alig több, 
mint kilencmillió utast szállított 2015-ben. 
A szomszédos Franciaország TGV vonatai 
eközben évi több, mint 100 milliót.

A nemzeti vasúttársaságok monopóliumának lassan leáldozik, miután az 
európai országok többsége az EU ajánlása alapján sikeresen szétválasz-
totta a pályahálózatot és a vonatok közlekedtetését. Lehetővé vált, hogy 
újabb szereplők léphessenek be a vasúti piacra. Európában is megszapo-
rodtak a teherfuvarozással foglalkozó vasúti vállalkozások, a következő 
jelentős mérföldkő pedig a személyszállítás liberalizációja lesz. Cikkünk 
forrása a vonattal-termeszetesen.blog.hu portál.

RENFE 100 sorozat (fotó: aaafhuesca.blogspot.hu)

RENFE 100 sorozatú nagysebességű motorvonat
Franciaországban, Le Soller állomáson
(fotó: www.trenvista.net)
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Ötven év Budapest szolgálatában integrált közlekedési vállalatként

Fél évszázados a BKV
Neve összeforrt a fővárossal. 1968-ban kezdte meg működését a számos, 
korábban önállóan működő közlekedési társaság összevonásával létrejövő
Budapesti Közlekedési Vállalat, immár egy korszerű, egységes közlekedési 
szolgáltatóként.

1945–1968

A második világháborút követő államosí-
táskor megszüntették a BSzKRt-ot, amely 
korábban az összes fővárosi tömegköz-
lekedési alágazatot magába foglalta. Új 
közlekedési vállalatok alakultak: Fővárosi 
Villamos Vasút Községi Vállalat (FVKV), Fő-
városi Autóbusz Községi Vállalat (FAKV), 
Fővárosi Helyiérdekű Vasút Községi Vál-
lalat (FHVKV), és a kapcsolódó műsza-
ki főműhelyek is külön cégbe kerültek. 
1952-ben a HÉV üzem a MÁV-hoz került, 
majd hat évvel később vissza a főváros 
kezelésébe. A széttagoltság indokolatlan 
koordinációs és lebonyolítási zavarokat 
okozott a közlekedésben, az utasok egye-
di, bonyolult díjszabást és néha logikátlan 
viszonylatszervezést tapasztaltak.

A hatvanas évek közepén dinamikusan 
fejlődött Budapest, épültek a lakótelepek, 
új városrészek nőttek ki a semmiből, bő-
vült az ipari termelés. A főváros növeke-
déséhez, valamint a metró és gyorsvasúti 
rendszer üzemeltetéséhez integrált szem-
léletű közlekedési vállalatra volt szükség, 
amely az alágazatok között elosztja a fel-
adatokat. Az új vállalatnak olcsóbban és 
hatékonyabban kellett dolgoznia, mint a 

korábbiaknak. A Fővárosi Tanács első 
körben a több, mint 100 jegy- és bérletfaj-
tát megszüntetve tarifareformról döntött, 
így 1966-tól valamennyi járműre érvényes 
jegyeket és bérleteket lehetett vásárolni. 
Megszűnt az előtte majd 100 évig hasz-
nált kalauzrendszer.

1968–1990

1968. január 1-jén létrejött a Budapest 
tömegközlekedését és közúti forgalmát 
szervező, lebonyolító egységes vállalat, 
a BKV. A Fővárosi Tanács Közlekedési 
Főigazgatósága pedig dedikáltan felügye-
leti, szakirányítási és ellenőrzési jogokkal 
rendelkező felettes önkormányzati szer-
vezetté vált. A vállalat első vezérigazga-
tója Daczó József volt, aki 1983-ig állt a 
cég élén. A cégstruktúra eltért a korábbi-
tól, innentől szakigazgatóságokra tagolt 
felépítés működött. A BKV teljeskörűen 
szervezte az autóbusz-, villamos- és tro-
libusz-közlekedést, az elővárosi HÉV-for-
galmat, a budapesti átkelő és vonal hajó-
járatokat, a FŐTAXI-val együttműködve 
pedig a taxiközlekedésre is ráhatással 
volt.  Szervezte és végezte a szerteágazó 
infrastruktúra-karbantartást, fejlesztése-
ket, valamint a műszaki karbantartó bá-
zisain a járművek felújítását, esetenként 
korszerűsítését. Ebben az időszakban a 
jelzőlámpák telepítése és üzemeltetése, 
illetve a közúti forgalmi rendek kialakítása 
is a BKV-hoz tartozott, ez a tevékenység 
1976-tól a Fővárosi Közterületfenntartó 
Vállalat alatt működött tovább. Már az ala-
pításkor cél volt, hogy az 1970-ben meg-
nyíló metró üzemet is fogadni tudja a BKV 
szervezete, de végül csak 1973-tól integ-
rálódott a korábbi Földalatti Vasútépítő 
Vállalat. Szintén 1970-ben nyílt meg a Li-
begő, amelyet a XII. kerületi Tanács üze-
meltetett, majd 1977-től került a BKV-hoz.

A BKV mérete és jelentősége okán 
több lett, mint a fővárosi közlekedési vál-
lalat, hiszen turisztikai, oktatási, kutatás-
fejlesztési részlegek működtek a cégben. 
Saját dolgozói számára egészségügyi, 
pihenési és rekreációs lehetőséget biz-
tosított, valamint múzeumi tevékenysé-
get is végzett.

1990-től napjainkig

A rendszerváltást követően, a tanácsi 
igazgatás megszűnésekor, a Fővárosi 
Önkormányzat felügyelete alá került. A 
közgyűlés 1996. január 1-jével a BKV-t 
gazdasági társasággá alakította, létrejött 
a BKV Rt., 2006-tól pedig a BKV Zrt. 
2012. május 1-jétől a BKV tisztán üzemel-
tetői vállalattá alakult, így a közlekedés-
szervezési, menetrend-készítési, forga-
lomirányítási, utastájékoztatási, jegy- és 
bérletértékesítési, ellenőrzési feladatok 
a Budapesti Közlekedési Központhoz ke-
rültek. A járművek – valamint a sikló, libe-
gő – és az ezekhez tartozó infrastruktúra 
üzemeltetése, karbantartása és a kapcso-
lódó kiegészítő tevékenységek a BKV Zrt. 
hatáskörében maradtak. 2016-tól a HÉV-
ek üzemeltetését a MÁV-csoport vette át.

A BKV SZÁMOKBAN
A BKV szolgáltatásait évente 1,3 
milliárd utas veszi igénybe, 10 ezer 
alkalmazott dolgozik azon, hogy a 
Budapesten közlekedők bármikor el-
juthassanak a város egyik pontjából a 
másikba. A 320 km hosszú villamos-
sín-hálózaton naponta 600 szerelvény 
közlekedik. A mintegy 1000 járművet 
számláló autóbusz- és kb. 140 kocsit 
számláló trolibusz-állomány napi me-
netteljesítménye 160 ezer kilométer. 
A járművek egyszerre több, mint 100 
ezer utast tudnak szállítani.

A BKV 2012. május 1-jétől üzemeltetői vállalattá alakult, a közlekedésszervezési, menetrend-készítési,
forgalomirányítási, utastájékoztatási, jegy- és bérletértékesítési, ellenőrzési feladatok a BKK-hoz kerültek.



52018. JÚNIUS KÖZLEKEDÉSVILÁG

Megújult
a Budafok
kocsiszín
Befejeződött az 1-es villamos vonalán 
és a budai fonódó villamoshálózaton 
közlekedő járművek kiadását, üzem-
szüneti tárolását és karbantartását 
szolgáló Budafok kocsiszín felújítása, 
a BKV üzemszerű használatba vette 
a remízt.

A 2018 végén megnyíló létesítményben két csúcstech-
nológiájú mozgó szimulátor, egy rögzített szimulátor, egy 
vadonatúj fedélzeti vészhelyzeti evakuációs kiképzőegy-
ség, valamint a tűzoltás gyakorlására szolgáló „Real Fire 
Fighting Trainer” egység kap helyet.

A Wizz Air éves szintű több mint 20 százalékos növekedése 
mellett a következő évtized során megháromszorozza flottáját, 
és az új kiképzőközpont lehetővé teszi a légitársaságnak, hogy 
akár 100 főre növelje napi képzési kapacitását. Ez a szám a 
jövőben akár napi 250 fő fölé is növekedhet, miközben a képzés 
szintje a legmagasabb iparági szabványoknak megfelelő marad.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől pár percnyi távol-
ságra elhelyezkedő új létesítmény a régió legnagyobb, egy-
ben Közép- és Kelet-Európa legfejlettebb légi közlekedési 
kiképzőközpontja lesz, hatékony és környezetbarát mérnöki 
megoldásokkal kialakítva. A három szimulátoron és a fedél-
zeti kiképzőegységen túl a 3800 négyzetméteres központban 
14 tréningszoba, irodák, egy nagy előtér és közös szabadidős 
helyiség is helyet kap. A létesítményt a későbbiekben bővíteni 
is lehet további szimulátorokkal vagy tréningszobákkal.

A bővülés része a légitársaság nemrég bejelentett fejlesz-
tésének, melynek során a nyárra 21 új gép érkezik a WIZZ 
bázisaira Európa-szerte, 70 új útvonalat és heti 700 új indu-
lást támogatva, valamint négy új célállomással bővítve a teljes 
 útvonalhálózatot.

A Wizz Air 2018 decemberétől egy második Airbus A320 tí-
pusú repülőgéppel bővíti debreceni bázisát, és hét új járatot 
is indít Debrecenből Barcelonába és Palma de Mallorcába 
(Spanyolország), Baselbe (Svájc), Doncaster/Sheffieldbe 
(Egyesült Királyság), Dortmundba (Németország), Lárnakába 
(Ciprus) és Máltára. Az új útvonalakon túl a legnépszerűbb, 
Tel-Avivba és Párizs Beauvais-ra közlekedő debreceni jára-
tok gyakorisága megnő, így 2019-ben hetente 16-tal több 
WIZZ-járat repül majd Debrecenből.

A fővárosi közösségi közlekedés gerincét 
adó kötöttpályás hálózat jelentősen fejlő-
dött az elmúlt években. A járművek meg-
felelő üzemeléséhez folyamatos karban-
tartás szükséges, ezért halaszthatatlanná 
vált az elavult Budafok kocsiszín felújítá-
sa. A 2016 nyarán kezdődött, hatmilliárd 
forintba kerülő átépítés során teljesen 
új vágányhálózat, új járműcsarnokok és 
irodaház épült. A villamosok a jövőben a 
Fehérvári útról annak két pontján is ki- és 
beállhatnak a telepre, a villamosok már 
irányváltás nélkül tudnak végighaladni 
rajta. A járművek javítására és a napi vizs-
gálatok lebonyolítására két korszerűen 
felszerelt csarnok épült, ezek között kap-
tak helyet a műhelyek és a raktárak. A fel-
sővezeték nélküli javítócsarnokokban már 
két vágányon lehet megemelni a járműve-
ket, egy további vágányon pedig a villa-
mos valamennyi részén el lehet végezni a 

szükséges alkatrészcseréket, javításokat. 
Oldal- és homlokfali mosást is lehetővé 
tévő mosóberendezést építettek, amely 
a keletkező szennyvizet szinte teljes egé-
szében újrahasznosítja. Új fényezőkonté-
ner létesült, mellyel elvégezhető a sérült 
alkatrészek felületkezelése. 

Megújultak a kocsiszín vasúti infra-
struktúrájának elemei is, így a telephelyi 
és a fővonalhoz csatlakozó vágányhálóza-

ton 33 új kitérő épült, megújult a felsőve-
zeték és kábelhálózat, amely a járművek-
hez szükséges vontatási energia eljutását 
biztosítja. A kocsiszínben új, energiataka-
rékos világítási rendszer épült ki. Emel-
lett két jelzőberendezés is helyet kapott, 
egyik a kocsiszíni delta vágánynál, a má-
sik a Savoya Park elágazásnál, ezzel is
növelve a biztonságos közlekedés felté-
teleit. A Budafok áramátalakító esetében 
részleges felújítás történt, új távvezérlő 
berendezés, új segédüzemi berendezé-
sek, új vontatási kábelek és kábelfogadók 
épültek.

A felújítással párhuzamosan a kocsi-
szín környezete és a közeli villamosmeg-
álló is megújult, valamint kapcsolódó 
beruházásként jelzőlámpás forgalomirá-
nyítási rendszert alakítottak ki a Mező-
kövesd utca és a Fehérvári út keresztező-
désénél.

Új kiképzőközpontot
nyit Budapesten a WIZZ

Fotók: BKK

HÍREK
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HÍREK

A fejlesztési tárca kezdeményezésére 
háromoldalú egyeztetést tartott a Magyar 
Nemzeti Bank, a Gazdasági Verseny-
hivatal és a Magánvállalkozók Nemzeti 
Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary az 
autóbuszok 2018. évi kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási díjainak drasztikus 
emelkedéséről. A fuvarozói érdekkép-
viselet írásban is előterjeszti azokat a 

Évi egyszeri díjtarifa-hirdetést sürgetnek
A biztosítási díjak drasztikus emelkedése kapcsán szakmai egyeztetések kez-
dődtek a felügyeleti szervek és az autóbuszos személyszállítók között.

megoldási javaslatokat, melyekkel t ervez-
hetőbb lehet a személyszállító kis- és kö-
zépvállalkozások tevékenysége.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosí-
tás a gépjármű-üzemeltetés és a szolgál-
tató tevékenység alapfeltétele, amely 
állandó költségként jelenik meg a vállalko-
zóknál. Az autóbusz jármű-kategóriában a 
díjak egyidejű és nagyarányú emelése a 

vállalkozások számára súlyos terhet jelent, 
amit hosszútávon az utasok is megérez-
hetnek, hiszen a vállalkozások a költségek 
továbbhárítására kényszerülhetnek.

„Világosan látszik, hogy a jármű-ka-
tegóriára 2018-tól alkalmazott díjképzés 
szempontrendszere és a díjak kalkuláció-
ja átláthatatlan és kiszámíthatatlan, emel-
lett a biztosítói piac nagy része tudatosan, 
irreális tarifák meghirdetésével tartja távol 
magát ettől a szegmenstől. Tárgyalópart-
nereink megértették azt a problémát, amit 
az évközi díjtarifa-hirdetés és a KGFB dí-
jak rendszerének átláthatatlansága jelent 
az autóbuszos kkv-k körében” – emelte 
ki Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető 
főtitkára.

A  NiT Hungary a tervezhetőség szem-
pontjából elsősorban az évi egyszeri, év 
végi díjtarifa-hirdetésre való visszaállást, 
illetve a kkv-k érdekeinek védelmében, a 
kedvezményekre jogosító „flotta” megha-
tározásánál a jelenlegi öt járműről a három 
járműre való csökkentést látja perspekti-
vikusnak. Ugyanakkor továbbra is fontos-
nak tartja, hogy valós piaci verseny alakul-
jon ki a biztosítói környezetben, a jelenlegi 
díjajánlatok ugyanis a százezres és a több 
tízmilliós nagyságrend között mozognak. 
Az érdekképviselet indítványozni fogja azt 
is, hogy a felügyeleti szervek vizsgálata 
terjedjen ki a teljes haszonjárműszegmens 
KGFB díjainak változására.

Átláthatatlan az autóbuszok KGFB-díj rendszere

Változik a menetrend,
csökken a menetidő
A Budapest–Esztergom vonalon a villamos üzemű FLIRT motor-
vonatok jobb menetdinamikáját kihasználó zónázó menetrendet 
vezetett be május 20-ától a MÁV-START. A gyorsított személyvona-
tok esetében 62 percre csökken a menetidő a Nyugati pályaudvar 
és Esztergom között.

Munkanapokon az óránkénti két gyorsított vonatpár 30 percenként köz-
lekedik – eltérő megállási renddel – a Budapest-Nyugati pályaudvar–
Esztergom vonalon. Angyalföld–Piliscsaba állomások között minden ál-
lomáson és megállóhelyen megállva óránként egy vonatpár közlekedik, 
Piliscsabáig 38 perc alatt l ehet majd eljutni. A Budapestről 6:51-től 20:51-
ig közlekedő gyorsított vonatoktól a piliscsabai személyvonatokra csatla-
kozást biztosít a vasúttársaság Angyalföldön, minden órában, hatperces 
átszállási idővel. Csúcsidőn kívül minden állomáson és megállóhelyen 
megálló vonatok közlekednek óránként a Nyugati pályaudvar és Eszter-
gom, valamint a Nyugati és Piliscsaba között, így Piliscsabára a késő esti 
órákban 30 percenkénti utazási lehetőséget biztosít a vasúttársaság.

Pályakezdő program 
a Lufthansa Systems 
Hungáriánál
Júliustól 10–12 általános szoftverfejlesztői tudás-
sal rendelkező pályakezdő csatlakozhat a több 
száz légitársaság működését támogató csapathoz.

A Lufthansa Systems Hungária IT Young Professional 
Programja 2012 óta ad lehetőséget a tehetséges pálya-
kezdőknek arra, hogy megismerhessék ezt a különle-
ges területet, és részévé válhassanak a napi több millió 
utas repülésének biztonságát és kényelmét támogató 
rendszerekért felelő szakértői csapatnak.

A program egyik legfontosabb célja, hogy á tmene-
tet biztosítson az iskolapadból a munka világába, ahol 
a résztvevők nemcsak a szükséges gyakorlati tudást, 
de a cég működési modelljét is elsajátíthatják. A válto-
zatos, coaching szemléletű tréningeken és a csapatra 
szabott projekten keresztül a feladatmegoldás mellett 
hangsúlyos szerepet kap a hatékony kommunikáció és 
az együttműködés fejlesztése is. Az elmúlt öt évben 
bekerült fiatalok többsége jelenleg is különféle izgal-
mas pozíciókban dolgozik a vállalatnál, ami a program 
módszertana mellett annak is köszönhető, hogy már a 
kezdetektől nemcsak részfeladatokat kapnak, hanem 
átláthatják a teljes működési folyamatot.

Munkaszüneti napokon, napközben 30 percenként közlekednek a vo-
natok a Nyugati pályaudvar–Esztergom vonalon. Az egyik zónázóvonat 
Budapest-Nyugati–Piliscsaba között csak a nagy forgalmú megálló-
helyeken, Piliscsaba és Esztergom között pedig mindenhol megáll, a 
másik vonat Magdolnavölgy és Piliscsév kivételével szintén mindenhol 
megáll. Csúcsidőn kívül óránként indulnak a vonatok, minden megál-
lóhelyen és állomáson megállnak a teljes vonalon.



közlekedéspolitikáról és a közösségi közlekedésről
A KözlekedésVilág konferencia a közösségi közlekedésben érintett

piaci és kormányzati, önkormányzati szereplők éves szakmai találkozója.

Időpont: 2018. június 6. (9.00–14.30)
Helyszín: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16).

8.00–9.00 Regisztráció

9 .00–10.00 Nyitóelőadások

9.00–9.20 A közlekedési szektor előtt álló kihívások
 Előadó: dr. Erb Szilvia főosztályvezető, 
 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti főosztály

9.20–9.40 A 2014–2020-as pénzügyi ciklus közlekedési célú forrásainak felhasználása
 Előadó: Horváth Beatrix főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium CEF főosztály

9.40–10.00 Autonóm járművek a közösségi közlekedésben
 Előadó: a RECAR Autonóm Járművek Kutató Központ képviseletében
 Varga István, a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja

10.00–11.30 I. blokk

 A helyközi közösségi közlekedés helyzete és kilátásai a liberalizációs elvárások tükrében

 Kerekasztal-beszélgetés a témában
 Felkért hozzászólók:
 Kövesdi Szilárd vezérigazgató, GYSEV Zrt.
 Papp László vezérigazgató, Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
 Bebics János vezérigazgató, Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
 Németh Tamás vezérigazgató, Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
 Uti Csaba Mihály vezérigazgató, Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
 Pelcz Gábor vezérigazgató, Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

11.30–12.00 Kávészünet

12.00–13.30 II. blokk

12.00–12.20 A helyi közösségi közlekedés fejlesztésének lehetséges irányai
 Felvezető előadó: dr. Kerékgyártó János kabinetiroda-vezető, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

12.20–13.30 Kerekasztal-beszélgetés a témában
 Felkért hozzászólók:
 Bolla Tibor vezérigazgató, Budapesti Közlekedési Zrt.
 Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató, Szegedi Közlekedési Kft.
 Nagy Attila vezérigazgató, Debreceni Közlekedési Zrt.

13.30–14.30 Ebéd

A konferencia szakmai partnere: A konferencia támogatói:
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INTERJÚ

Dr. Varga István, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja

„Nagy lehetőségeket látunk 
az önvezető járművekben”
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A közlekedési igények változatlan 
növekedése mellett valószínűleg 
nem birtokoljuk a járműveket, ha-
nem közlekedési szolgáltatásokat 
akarunk majd vásárolni, miközben 
a mainál sokkal dinamikusabb lesz 
a közlekedés – mondta lapunknak 
dr. Varga István. A BME Közleke-
désmérnöki és Járműmérnöki Kar 
dékánja szerint hamarosan eljöhet 
az az idő, amikor anyagilag már 
nem fogja megérni autót fenntarta-
ni. Mérnök szakemberekre ugyan-
akkor később is szükség lesz, ezért 
is indít idén szeptembertől auto-
nómjármű-irányítási mesterszakot 
a kar, méghozzá angolul.

ANDÓ GERGELY, DÉKÁNY ZSOLT

– Minden állami szervezetet gyakran 
érint kisebb-nagyobb mértékű átszer-
vezés. Milyen struktúrában dolgozik ma 
a BME Közlekedésmérnöki és Jármű-
mérnöki Kar, és miként illeszkedik ez az 
egyetemi rendszerbe?

– Felülről jövő átszervezések nincse-
nek az egyetemeken, ilyen értelemben 
nem klasszikus államháztartási háttér-
intézményként működünk, hanem saját 
szenátussal rendelkező, szakmai és tu-
dományos kérdésekben önálló szervezet 
vagyunk. Ezért, ha átalakításra kerül sor, 
az arra irányuló kezdeményezés alulról 
jön és szigorúan szakmai szempontok 
vezérlik. Tipikusan ilyen volt a legutóbbi 
jelentősebb átszervezés, amikor a közle-
kedésmérnöki és a járműmérnöki mellett 
– a kor igényeire adandó válaszként – lét-
rehoztuk a logisztikai mérnöki szakot. A 
logisztika ma egyértelműen hívószó, egy 
nagyon felkapott, önálló tudományággá 
fejlődött terület, éppen ezért dinamikusan 
növekszik az e szakon vagy a szakirányú 
továbbképzéseinken végzett hallgatóink 
száma, miközben a klasszikus közleke-
désmérnöki, illetve járműmérnöki szak-
ra évről évre kevesebben jelentkeznek. 
Erre az átrendeződésre nyilván reagál-
nunk kellett, frissítettük a tananyagokat, 
2016-tól egy teljesen új tantervet állítot-
tunk össze, és némiképp átalakítottuk a 
kar belső, tanszéki struktúráját is. Mivel 
a hazai műszaki felsőoktatási piac immár 
többszereplős, és a vidéki egyetemek 
(Győr, Kecskemét, Miskolc, Szeged, 
Pécs) folyamatosan erősödnek, a mi ka-
runk is új irányt keresett magának. Az 

autonómjármű-irányításban, az önvezető 
járművekben találtuk meg azt a területet, 
ahol reményeink szerint hosszútávon – a 
villamosmérnöki karral szorosan együtt-
működve – biztosítani tudjuk a stabil po-
zícióinkat az egyetemek közötti verseny-
futásban.

– Ezért indítanak ősztől egy teljesen 
új MSc képzést?

– Igen, idén szeptembertől autonóm-
jármű-irányítási mesterszak indul a karun-
kon, ami nemcsak azért újdonság, mert 
ilyen még nincs az országban, hanem 

földi járműfejlesztők (Bosch, Continental, 
Knorr-Bremse) és a magyar vállalkozások 
részéről óriási az igény autonómjármű-
irányítási mérnökökre, de emellett infor-
matikusokra és villamosmérnökökre is. 
Arra készülünk, hogy nemcsak a magyar, 
hanem a külföldi fiatalok körében is nép-
szerű lesz a képzés, ezért választottuk az 
angolt, valamint figyelembe vettük azt a vi-
lágszerte tapasztalható tendenciát, hogy 
a műszaki egyetemeken az alapképzés 
anyanyelven, míg a mesterképzés jórészt 
angolul folyik.

Az autonómjármű-irányításban, az önvezető járművekben találtuk 

meg azt a területet, ahol hosszútávon biztosíthatjuk

a stabil pozícióinkat az egyetemek közötti versenyfutásban.

azért is, mert angol nyelven folyik majd az 
autonóm járműveket tervező, tesztelő, to-
vábbfejlesztő mérnökök képzése. Ha ön-
vezető járművekre gondolunk, akkor első-
sorban a közút jut eszünkbe (Tesla, Uber), 
pedig a budapesti négyes metró is vezető 
nélkül közlekedik, vagy a repülőgépeket 
már régóta szintén robotpilóták irányítják. 
A közúti járművek esetében azonban ne-
hezebb megoldani az automatizációt, mint 
kötöttpályán vagy a légi közlekedésben, 
mert bár a sebességek az előzőekhez 
képest nem magasabbak, de a mozgó 
tömegek közel vannak egymáshoz, az 
emberek néhány centire állnak a járdán 
az úttesttől. Rengeteg mindent fel kell 
ismerni egy önvezető autónak, képeket, 
jelzéseket, táblákat, a labda után futó 
gyereket, sőt az esetleg egyenruhát nem 
viselő rendőrt is.

– Oktatói oldalról akár már holnap 
indulhatna az új mesterszak?

– A téma komplexitásának megfele-
lően arra törekedtünk, hogy a tematikát a 
BME legjobb műhelyeiből érkező oktatók 
állítsák össze, illetve, hogy előadóként, 
témavezetőként majd közreműködjenek is 
az oktatásban. Így a közlekedésmérnöki 
karon kívül a villamos- és az építőmérnöki 
karról is sikerült megnyerni olyan kollégá-
kat, akik birtokában vannak a megfelelő 
szintű nyelvtudásnak.

– Korábban kevés tudományos fo-
kozattal rendelkező oktató dolgozott a 
közlekedésmérnöki karon. Ebben tör-
tént előrelépés?

– A karunk bevételeinek csupán egy-
negyede az állami támogatás (2017-ben 
390 millió forint), a többi külső munkákból, 
megbízásokból és pályázatokból szárma-

Részt vettünk az önvezető autók tesztelésére alkalmas

zalaegerszegi pálya műszaki specifikációinak kialakításában,

most tanácsadóként közreműködünk a kivitelezésben.

– Felmérték az igényt az új képzésre, 
és miért angolul indítják?

– Zalaegerszegen épül az önvezető 
autók tesztelésére alkalmas világszínvo-
nalú pálya, amelynek első ütemét idén 
nyáron adják át. A létesítmény műszaki 
specifikációinak kialakításában mi is részt 
vettünk, műszaki tanácsadóként pedig 
jelenleg is közreműködünk a kivitelezés-
ben. A pálya iránt hatalmas a szakmai 
érdeklődés, mind belföldről, mind külföld-
ről, tehát az autonóm járművek abszolút 
a figyelem középpontjában állnak. A ha-
zánkban leányvállalattal rendelkező kül-

zó saját bevétel (tavaly 1,4 milliárd forint), 
mely területeken elsősorban nem a dok-
torok, professzorok dolgoznak, hanem a 
jó képességű, de – egyelőre – fokozat 
nélküli mérnök kollégák. Ezért az egye-
tem többi karához képest arányaiban még 
mindig le vagyunk maradva a tudományos 
fokozatok tekintetében, bár az oktatóink 
több mint fele már szerzett valamilyen mi-
nősítést. Három évvel ezelőtt elindítottunk 
egy programot, aminek az a lényege, hogy 
a PhD megszerzését szigorúbb követel-
ményekhez kötöttük, a négyéves képzést 
az eddigieknél sokkal jobban monitoroz-
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zuk, a doktorjelölteknek félévente beszá-
molási kötelezettségük van. A következő 
három évben 20 kollégánk szerzi majd 
meg a doktori minősítést, ezzel az oktatói 
állományunk háromnegyedének lesz tu-
dományos fokozata. Tavaly meghirdettük 
a Michelberger Pálról, karunk közelmúlt-
ban elhunyt tanáráról elnevezett ösztön-
díjprogramot, ennek keretében anyagilag 
támogatjuk a minőségi tudományos publi-
kációkat megjelentető kollégákat. Sikeres 
ez az ösztönzőrendszer, hiszen egy év 
alatt meghatszorozódott a karunkon szü-
letett impakt faktoros újságcikkek száma, 
mert míg a korábbi években átlagosan öt, 
addig csak az elmúlt egy évben 30 ilyen 
munka jelent meg.

– Mennyire jellemző a generációs 
probléma, nevezetesen, hogy a régebbi 
oktatók már a nyugdíj felé közelednek, 
az egyetemen végzett fiatal szakembe-
reket pedig nehéz megnyerni az oktatói 
pályának?

nyit lehet keresni, mint a katedrán. Ez 
az elszívóerő már a hallgatókat is érinti. 
Amikor arról kell dönteniük, hogy az alap-
képzést követően folytatják-e a mester-
képzésen, egyáltalán nem kézenfekvő 
az igen válasz. Jelenleg a BSc-t elvégző 
diákjaink körülbelül 50 százaléka megy 
tovább MSc-re, ami sem országos, sem 
egyetemi átlagban egyébként nem rossz, 
ennek ellenére határozott kari célkitűzés, 
hogy növeljük ezt az arányt. A feladatunk 
ezzel kapcsolatban kettős: egyrészt pró-
báljuk megértetni a hallgatókkal, hogy a 
képzésük csak a mesterszak elvégzésé-
vel lesz teljes, és ha a BSc után munkába 
állnak, sokkal kisebb az esély, hogy egy-
szer majd folytatják a tanulmányaikat. Az 
MSc két éve alatt ugyanakkor tovább mé-
lyíthetik a nyelvismeretüket, szélesíthetik 
a látókörüket és a szakmai kapcsolatrend-
szerüket. Másrészt meg kell mutatnunk a 
piaci szereplőknek, hogy a karunk képes 
az elvárásaiknak megfelelő, értékes mun-

mint azzal, hogy eleve magasabb pont-
számokat határozunk meg, így a jobb 
képességű hallgatókat vesszük föl, és 
közülük próbálunk minél többet eljuttatni 
az MSc vagy akár a PhD szintig. A piac 
visszajelzései alapján helyes stratégiát 
folytatunk.

– A kar bevételei hogyan oszlanak 
meg a hat tanszék között?

– Egy tanszék akkor működik jól, ha 
az oktatás-kutatás-bevételszerzés hár-
masát együtt tudja megvalósítani, amit 
picit a zsonglőrködéshez hasonlítanék. 
Ha például a pénzszerző tevékenység 
valamiért nehézkesebben megy, akkor 
az oktatói és kutatói munka is akadozni 
fog. A karon is van ilyen tanszék, per-
sze egyes területeken sokkal nehezebb 
külső munkákhoz, megbízásokhoz jutni, 
pályázatokba bekapcsolódni, kvázi be-
vételt növelni, mint más szegmensekben. 
Tudomásul kell vennünk, hogy vannak 
népszerűbb és kevésbé népszerű tan-
székek, ami a bevételszerzés lehetősé-
geit is nagymértékben determinálja – az 
egyensúly megteremtése, a tanszékek 
közötti kompenzáció formáinak kidolgo-
zása a kari vezetés előtt álló egyik leg-
fontosabb kihívás. Ezzel együtt megvan 
a tanszékvezetők feladata és felelőssége 
is az oktatás-kutatás-pénzszerzés hárma-
sának minél hatékonyabb kialakításában 
és működtetésében. Bár polihisztorok 
nincsenek nálunk, minden tanszéken van-
nak kollégák, akik inkább az oktatásban 
érzik otthon magukat, mások jól tudnak 
tudományos cikkeket írni, megint mások 
a pályázatokban jeleskednek, és ezekből 
az adottságokból kell a tanszékek vezetői-
nek kihozni a legjobbat.

– A kar bevételszerző tevékenységét 
(is) támogatandó hozták létre a BME ITS 
Zrt.-t. Ez az úgynevezett hasznosító vál-
lalkozás beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket?

– A Kari Tanács kezdeményezésére öt 
évvel ezelőtt alapítottuk meg az egyetem 
100 százalékos kizárólagos tulajdonában 
lévő BME ITS Közlekedési és Járműrend-
szerek Zrt.-t. A nonprofit szervezetként 
működő gazdasági társaságnak hármas 
célja van: az egyetem minél több kuta-
tás-fejlesztési projektben vehessen részt 
szakértőként; segítse az egyetemen lét-
rejövő szellemi termékek, a tudástőke 
hasznosítását; továbbá támogassa a kar 
oktatóinak és kutatóinak az elsősorban 
vasúti tanúsítási tevékenységben való 
részvételét. Az országban egyedülálló 
műegyetemi szakértői gárdának köszön-
hetően a BME ITS komplex szolgáltatáso-

A közeljövőben 20 kollégánk szerez doktori minősítést,

az oktatói állományunk háromnegyedének lesz tudományos

fokozata; sikeres a Michelberger Pál ösztöndíjprogramunk.

– Ma nem ez jelenti a gondot, mert 
oktatóink többsége 40 év körüli szakem-
ber, sokkal inkább probléma a nagy fluk-
tuáció, ami sajnos mindaddig így is lesz, 
amíg a munkaerőpiacon ilyen hihetetlen 
nagy az elszívóerő, és egy autógyár ku-
tató-fejlesztő részlegén háromszor any-

kaerőt biztosítani a számukra. Jó úton 
járunk, ha arra gondolok, hogy sok hall-
gatónk a mesterképzés mellett dolgozik is 
különböző cégeknél, amihez a keretet az 
egyetem és a vállalkozások duális képzés-
re vonatkozó együttműködése adja.

– Miként alakult az utóbbi években 
a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Karon tanulók száma?

– Tavaly mintegy 380 hallgatót vettünk 
föl, ez az elmúlt fél évtized átlagánál nagy-
jából 10 százalékkal kevesebb. A szakirá-
nyok között eltolódtak az arányok, a köz-
lekedés-, illetve a járműmérnöki területen 
csökkent, a logisztikai mérnöki szakirá-
nyon jelentősen nőtt a hallgatók száma. 
Hozzá kell azonban tenni, hogy nem a kar 
lett kevésbé vonzó a fiatalok körében, az 
általános demográfiai mutatók alakulnak 
úgy hazánkban, ami miatt általában keve-
sebben jelentkeznek valamelyik felsőok-
tatási intézménybe.

– A kevesebb hallgatóért viszont 
több egyetem, több kar fut versenyt…

– Kiváltképp jellemző ez a műszaki 
felsőoktatásban, például jármű mérnök-
képzés a BME-n kívül már Miskolcon, 
Győrben, Kecskeméten is van, és most 
indul Szegeden, a konkurencia tehát ta-
gadhatatlan. Mi a minőségi oktatással 
szeretnénk versenyelőnyt szerezni, vala-
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kat nyújt a partnereinek a klasszikus mér-
nöki tervezői feladatoktól a kapcsolódó 
projektmenedzseri, üzleti tervezési vagy 
jogi tanácsadási munkákig, amelyekben 
az egyetemi oktatók, a doktoranduszok, 
bizonyos esetekben akár hallgatók speci-
ális szakértelmére is számítunk – mindezt 
világos és átlátható üzleti modellben. Az 
elmúlt fél évtized tapasztalatai alapján a 
vállalkozás kivívta helyét a sokszereplős 
piacon, és olyan partner a közlekedési 
beruházásoknál, amelynek hitelessége 
megkérdőjelezhetetlen. A piac elismeré-
sét mutatja, hogy egyre több és nagyobb 
szakértelmet igénylő megbízást kapunk, 
aminek a Műegyetemen felhalmozódott 
tudástőke mozgósításával, a legmaga-
sabb szakmai színvonalon igyekszünk 
megfelelni.

– Immár hatodik éve áll a közleke-
désmérnöki kar élén. Marad ideje a tu-
dományos kutatómunkára, vagy minden 
energiáját lekötik a dékáni feladatok?

– A kar vezetőjeként valóban sok a 
munkám, de azért igyekszem időt fordí-
tani a tudományos munkára is. Napjaink 
közlekedési slágertémája egyértelműen 
az autonóm járművek, a kutatócsopor-
tunkkal mi is ezzel foglalkozunk. Az alap-
vető szabályokat a közúti közlekedésben 
a követési távolságra és az ember reak-
cióidejére vonatkozó képletek írják le. 
Ha az ember kikerül a rendszerből, ezek 
a képletek is megváltoznak. Az autonóm 
jármű más követési távolságot fog tartani, 
először nagyobbat, de ahogy nő a szá-
muk, és egyre hatékonyabb, gyorsabb 
lesz közöttük a kommunikáció, úgy csök-
kenhet a követési távolság anélkül, hogy 
ennek közlekedésbiztonsági kockázata 
lenne. A számítógép által vezérelt önveze-
tő autók ugyanis képesek kitolni a határo-
kat. Jelenleg olyan szimulációs teszteket 
végzünk, hogy autópályás forgalom ese-
tén hány autonóm jármű változtatja meg a 
korábbi szabályrendszert. A kísérleteink 
azt mutatják, hogy ha adott autópálya-sza-
kaszon egyenletes eloszlásban minden 
harmadik autó önvezető, az eddigi tör-
vényszerűségek már borulnak. Ha pedig 
a forgalmi folyamatokat leíró modelljeink 
módosulnak, akkor meg kell változtatni a 
szabályozást is. Ugyanígy a városi közle-
kedésben is új típusú szabályok kellenek. 
Mit csinál az autonóm jármű, ha olyan ke-
reszteződéshez ér, ahol jobbkéz-szabály 
van? Becsorog, benéz, ha jobbról semmi 
nem jön, áthajt. De ha két önvezető autó 
közeledik egy ilyen útkereszteződés felé, 
akkor be se kell nézni, mert előre meg 
tudják egymással „beszélni” a szituációt, 

és amelyiknek előnye van, nyilván a jobb-
ról érkezőnek, az hajt át elsőként.

– Miben különböznek még az auto-
nóm autók a hagyományosaktól?

– Például abban, hogy ma egy új autó 
nyilván többet tud, mint egy használt. Az 
önvezetőnél ez pont fordítva lesz, hiszen a 
régi már sokat „látott”, elsajátította a sza-
bályokat, biztonságosabban közlekedik 
majd a forgalomban. Mivel ezek komplex 
kérdések, komplex szaktudást is igényel-

miközben a mainál sokkal dinamikusabb 
lesz a közlekedés. Egy amerikai felmérés 
szerint a mai fiatalok nagyon nem ragasz-
kodnak már az autómárkákhoz, megelég-
szenek azzal, ha egy „szappanosdoboz”, 
egy autonóm szállítóeszköz elviszi őket 
egyik pontból a másikba. Ráadásul mind-
egyik autó szinte egyforma, mi több, egy 
autó üzemidejének a kihasználtsága mini-
mális, néhány százalék, tehát anyagilag 
egyszerűen nem éri meg autót fenntarta-

Meg kell mutatnunk a piaci szereplőknek, hogy a karunk képes

az elvárásaiknak megfelelő munkaerőt biztosítani a számukra.

Sok hallgatónk a mesterképzés mellett dolgozik is.

nek, és itt jön be újra a BSc kontra MSc 
témakör – biztos vagyok abban, hogy 
ilyen horderejű és ilyen komplexitású 
kérdésekre csak a mesterszakon végzett 
mérnökök tudnak majd adekvát válaszo-
kat adni.

– Az önvezető autók miként alakít-
hatják át a közlekedési szokásokat és 
a társadalmat?

– A közlekedési igények változatlan 
növekedése mellett valószínűleg nem bir-
tokoljuk a járműveket, hanem közlekedési 
szolgáltatásokat akarunk majd vásárolni, 

ni. Lehet, hogy a garázsban ott áll majd 
egy BMW 5-ös, amivel hétvégén mész 
egy kört. Régen a lovasok sem hitték el, 
hogy az autók kiszorítják őket az utakról, 
most pedig csak elkülönített helyeken 
lehet lovagolni. Ugyanígy elképzelhető, 
hogy az említett BMW-t egy autonóm 
trailer kiszállítja egy lakott területen kívü-
li pályára, ahol kedvedre körözhetsz. Ez 
még csak vízió, de mivel a világ és benne 
a közlekedés iszonyú ütemben fejlődik, 
már ma érdemes foglalkozni ezekkel a 
kérdésekkel.
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A kisvasutak fenntartása nem teher, sőt, konkrét turisztikai előnyökkel jár

A vicinálisok túlélése – 2. rész

A megmentett Bakonyvasút

A hazai vasútbarátok és természetet sze-
rető utazók egyöntetű véleménye szerint 
a legszebb ma is üzemelő normál nyomtá-
volságú hazai vasútvonal a Győr és Vesz-
prém között meghúzódó, 79 km hosszú, 
11-es menetrendi mező alatt elbujtatott 
Bakonyvasút. A vasútvonal építéséhez 
1895-ben kezdtek hozzá, és alagutakat, 
hidakat, bevágásokat építettek a hegység 
leküzdése érdekében. Korábban jelentős 
teherforgalom, mangánércszállítás volt 
Eplényből, illetve több bányából szenet 
szállítottak a vasútvonalon keresztül az 
ország fontos gyárvárosaiba. Az ipar át-
alakulásával a szállítások elmaradtak, 
a pálya leromlott, és 2006-ban csak a 
példátlan térségi összefogás mentette 
meg a vonalat a megszüntetéstől. A festői 
Cuha-völgy, amin a vonatok áthaladnak, 
kedvelt kirándulóhelyszín, ahogy Pan-
nonhalmát és a Cseszneki várat sem kell 
bemutatni a túrázók előtt. Ennyi adottság 
ellenére is éveket kellett várni, hogy a 
gyenge hivatásforgalom helyett a MÁV-
START vonatai inkább a turisztikai igé-
nyekre reflektáljanak. Az érvényes vasúti 
menetrendben, 2018. március 15-től 
szabad- és munkaszüneti, illetve ünnep-
napokon új járat közlekedik Győrből a 
Cuha-völgyén át Zircre, majd napközben 
Zircről Bakonyszentlászlóra és vissza, 

délután pedig Zircről Győrbe, olyan idő-
fekvésben, ami a kirándulók igényeit veszi 
figyelembe.

Aktív civilek

A kedvező menetrendi javaslatokat egy 
civil szervezet, a Bakonyvasút szövetség 
fogalmazta meg, amely sokéves kitartó 
munkával próbálja a vonal adottságait ki-
használva növelni az utasforgalmat. Köz-
reműködnek csoportok és akciók szerve-
zésében, partneri jegypénztárat tartanak 
fenn, utastájékoztatási tevékenységet 
látnak el az államvasút helyett. Aktívan 
kommunikálnak a közösségi médiában, 
a helyi partnerek segítségével szállást és 
étkezést is ajánlanak a messzebbről érke-
ző látogatóknak. A MÁV nem könnyíti meg 
a civilek munkáját: idén is a tavaszi kirán-
dulóforgalom közepén zárták le a vasút-
vonalat karbantartás miatt, de a korábbi 
években nyáron kellett elrendelni hosszú 
kényszerüzemszünetet.

A vonal adottságai miatt (meredek vas-
úti pálya, szűk ívek) hétköznap sokszor 
Bz motorkocsik közlekednek, ezek kerék-
pár-szállítási kapacitása kevés a csúcsigé-
nyekhez, és az utazás élményét rontja a 
lehúzhatatlan ablak. A főszezonban pedig 
„retró” műbőrös kék személykocsikból és 
nagyobb dízelmozdonyból állítják ki a sze-
relvényeket, ami a kirándulóforgalomban 
elviselhető, de az állandó utasokat az au-
tóbuszok felé tereli. A 82-es úton közleke-

dő Volán járatokkal nem tud versenyezni a 
lassú vasút, így a napi ingázók jelentős ré-
sze a párhuzamos gumi kerekű megoldás-
ra szavazott. A végleges megoldást egy 
attraktív elővárosi forgalom jelentené Győr 
és Veszprémvarsány között, míg a falvak 
feltárását és a veszprémi állandó kapcso-
latot a gyorsabb buszoknak kellene meg-
oldaniuk a közlekedési munkamegosztás 
jegyében. A vasút jelentősen erősíthetné 
hétvégi és nyári „élményvonat” szerepét 
a kirándulóforgalomban, télen pedig az 
eplényi sípályával együttműködve akár 
sívonatok közlekedtetésével is fejlődhet-
ne. A vonal túléléséhez elengedhetetlen 
lesz a Bakonyvasút szerepének újragon-
dolása, a tarifareform és regionális közle-
kedési együttműködések megteremtése.

Keskeny nyomtáv, széles mosoly

A MÁV-START-ra maradt az utolsó gazda-
sági vasút, a Balatonfenyvesi kisvasút jö-
vőjének meghatározása. 2009-ben csak 
azért menekült meg a bezárástól a vonal-
hálózat utolsó tagja, mert a tankörzet is-
kolája, a fenyvesi nem volt megközelíthető 
közvetlen aszfaltúton Somogyszentpálról, 
a bereki kisfaluból. A 14 km-es utat 40 
perc alatt teszi meg a télen-nyáron min-
dennap közlekedő, kályhafűtéses kocsi-
kat maga mögött húzó kismozdony. Ötven 
év azonnali időutazás, ha felszállunk a 
majorságok között zakatoló, regionális ta-
rifával igénybe vehető vonatra. A kényszer 
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Kisvasút nyitott kocsival a Berek öntözőcsatornája felett

A megmaradt vasúti mellékvonalak szerepe ma nem tisztázott, a túlélést 
jelentő koncepciók és fejlesztések elmaradtak, és sokszor csak alibi 
menetrendet fenntartva kínlódik a MÁV-START az üzemeltetéssel. Soro-
zatunk második részében is jó példákat keresünk, elsősorban turisztikai 
szempontból.
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szülte a kisvasutat, hiszen a Nagyberek 
lápos vidéke az 1950-es években még 
közúti szempontból járhatatlan volt, és a 
kényszer tartotta meg 2009-ben, hogy 
napi 7–10 utasát, elsősorban kisiskolása-
it elszállítsa napi hat járattal. A 80-as évek 
végén, 90-es évek elején nagy élet volt 
erre, gőzmozdonnyal és csárda-roman-
tikával szállították a magyar és német tu-
ristákat Balatonfenyvesről Csisztapuszta 
gyógyfürdőbe, majd délután vissza. Ez 
volt a hazai nosztalgiaközlekedés arany-
kora, még exkluzív vadászkocsikat is 
kialakítottak, hogy méltó módon tudják 
szállítani a fácán- és őzvadászatra jelent-
kezőket. A pálya erőteljes leamortizáló-
dása, a változó piaci viszonyokra reagálni 
képtelen akkori államvasút miatt a forga-
lom csökkenni kezdett.

Berek-élmény kisvasúton

A MÁV-START 2012-ben vette át a pálya-
vasúttól az üzemeltetést, és az akkori lel-
kes értékesítési csapat azonnal a turiszti-
ka irányába kezdte terelni a vasút jövőjét. 
Belső harcok árán meggyőzték a veze-
tést, hogy a kisbusszal történő kiváltás 
helyett van szerepe és jövője egy ilyen já-
ratnak a Balaton partján. A következő me-
netrendi évben a turisztikai igényeknek 
megfelelő (10 órai indulás) plusz vonat-
pár is megjelent a menetrendben a nyári 
szezonban. Elkezdődtek a helyi önkor-

mányzattal és szolgáltatókkal az egyezte-
tések, a közös gondolkodás. A Hungary 
Card tulajdonosok és az akkor még létező 
Balaton Mix jegyet felmutatók rögtön 50 
százalékos kedvezménnyel utazhattak, 
mert a kisvasút ismertségét elősegítette 
mindkét együttműködés. A helyi TDM-mel 
közösen számos programot rendeztek, a 
kisvasút része lett a helyi pincelátogatá-
soknak, a csoportos kenutúráknak. A 
marketinges csapatnak köszönhetően 
újra ismertté vált a kisvasút, így évről évre 
növekvő utasszámot mutattak a statiszti-
kák. A lelkesedés a gépészeti területen is 
eredményeket tudott felmutatni: megújult 
a kisvasút fűtőháza és számos kocsija. 
Egy régebbi személykocsi átalakításával 
kerékpár-szállítási lehetőséget biztosítot-
tak, míg Nyíregyházáról két nagyobb tel-
jesítményű mozdony és két nyitott kocsi 
érkezett, amely közelebb hozza a Berek-
élményt az utasokhoz. A helyi éttermek, 
programszervezők elkezdték hirdetni a 
kisvasutat, amely a tapasztalatok alapján 
elsősorban júliusban és augusztusban, a 
picit hűvösebb napokon közkedvelt, ami-
kor a fürdés helyett keresnek programot 
a part mentén üdülők.

Bezárás helyett reaktiválás

Az évközi állandó utasforgalom persze 
nem változott, hiszen a hátrányos hely-
zetű településekre inkább az elvándorlás 

jellemző. Sokszor teljesen feleslegesen 
(üresen) megy ki és jön be a hajnali első 
személyvonat, de ezt a közszolgáltatási 
jelleg miatt megszüntetni nem lehetett. 
Tervben volt egy „Tele-vonat” rendszer 
kísérleti bevezetése, azaz ezek a vonatok 
csak előzetes (előző nap estig bejelentett) 
utasigény esetén közlekedtek volna, de a 
MÁV-START elszámolási rendszerében 
(menetvonal kts., bérköltség stb.) érde-
mi, kimutatható megtakarítás nem jelent-
kezett volna. A 2017-ig tartó időszakban 
sikerült elérni az értékesítési csapatnak, 
hogy ne a kisvasút megszüntetése le-
gyen a tervezett jövő, hanem a korábban 
felhagyott, de sokkal nagyobb turisztikai 
potenciállal kecsegtető Balatonfenyves–
Imremajor–Csisztapuszta közötti szakasz 
reaktiválása is elérhető közelségbe ke-
rüljön. Kapóra jött a kormányzat szándé-
ka, amelyben döntött a turisztikai célú, 
keskenynyomközű kisvasutak fejleszté-
séről. Az első ütemben szétosztott tá-
mogatásnál még nem mert a MÁV nagyot 
álmodni, így csak a jelzett szakasz terve-
zésére sikerült forrást szerezni. Amennyi-
ben a pályavasút területi központja sem 
csak tehernek fogja érezni a kisvasút 
pályájának fenntartását, akkor a követ-
kező években elvégezhető a korábban 
elmaradt állagmegóvás, és a nagyvasútról 
visszanyert, de itt még használható anya-
gokból elindulhat a fejlesztés és a régi-új 
szakasz építése is.

Balatonfenyves 
szépítésében az 
önkormányzat és 
a helyi turisztikai 
szervezetek is 
részt vesznek

A látnivalók sokszor a mellékvonalak 
közvetlen közelében vannak A Bakonyvasút télen is jár
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Próbaúton a Setra 513 DT és a Mercedes-Benz Tourismo

Utazás luxuskivitelben
A Mercedes-Benz turista-autóbu-
szai, különösen a Kassbohrer ál-
tal karosszált Setra járművek min-
dig a hosszútávú személyszállítás 
legmagasabb szintjét jelentették. 
A két új típus az elmúlt évben mu-
tatkozott be, habár a Setra 500-as 
sorozatának járművei több, mint 
három évvel ezelőtt jelentek meg 
a piacon, azonban a kétszintes ki-
vitelre tavalyig várni kellett. A hazai 
forgalmazó, az EvoBus jóvoltából a 
Setra új, emeletes változatát és a 
MB Tourismo egyik legmagasabb 
felszereltségű példányát is kipró-
bálhattuk hazai környezetben.

Setra 513 DT: biztos recept

Az emeletes autóbuszok külön kasztot 
képviselnek a turista (coach) járművek 
között, nem is minden gyártó vállalkozik 
arra, hogy ilyen autóbuszokat építsen. 
Azonban a Setra buszok esetében évtize-
dek óta találkozhatunk ilyen kivitellel, így 
a szakmai tapasztalat és a kiváló, az ilyen 
járművekkel szemben támasztott extra 
igények ismerete biztos recept volt arra, 
hogy ismét egy igazi felső kategóriás jár-
mű születhessen meg.

A Magyarországra érkezett tesztjármű 
egy egyedi kivitelű, kifejezetten városkö-
zi (intercity) utasforgalom lebonyolítására 
készült specifikációval érkezett. Ennek 
érdekessége, hogy az alsó szint jobb ol-
dala alacsonypadlós kivitelű, a kettes ajtó 
pedig alkalmas kerekesszékes utasok 
fogadására is. A hátsó ajtó szélesebb a 
megszokottnál, és egy lehajtható rámpa 
is tartozik hozzá, hasonlóan a városi alkal-
mazásra készített autóbuszokhoz. A cso-
magtér a jármű hátsó traktusában kapott 
helyet, a hátsó lépcsőház mögött, a motor 
felett. A felső szintre az első ajtó mellett 
közvetlenül, valamint a hátsó ajtótól hát-

rébb található lépcsősoron juthatnak fel 
az utasok. A jármű négy méter magas, 
ezzel együtt a felső szinten utazóknak 
a folyosón haladva az ülések között, 
180 cm magasság fölött bizony kissé meg 
kell hajolniuk. Ez olyan kompromisszum, 
amely minden hasonló jármű sajátja, így 
hátrányként semmi esetre sem említhető. 
A busz utasterének kialakítása – annak 
ellenére, hogy ez a kivitel messze nem 
a legmagasabb felszereltségi szintet je-
lenti – kielégíthet minden utazási igényt. 
A padló fautánzatú burkolatot kapott, az 
üléseket kellemes szövettel vonták be. 
Az alsó szinten két tárgyaló jellegű rész is 
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található, szembefordított ülésekkel, köz-
tük asztalkával. Minden üléshez tartozik 
kartámasz, lehajtható asztalka és pohár-
tartó, a támlák természetesen dönthe-
tők, és szinte minden ülőhelyről elérhető 
230 V-os csatlakozó és USB töltőhely is. 
A minikonyha mosogatóval, forró italok 
elkészítésére alkalmas berendezéssel és 
számos tárolóhellyel a hátsó lépcsőház 
mellett-alatt kapott helyet, a mellékhelyi-
ség szintén ebben a traktusban található. 
Az utasokat hat darab nagy méretű moni-
tor tájékoztatja, ezeken vetíthető akár mo-
zifilm is, ha arra van igény. Az utazási kom-
fort első osztályú, még a hazai, gyakorta 
gyalázatos állapotú utak sem teszik tönk-
re ezt az élményt. A jármű futása csen-
des, a nagy teljesítményű légkondicionáló 
berendezés és a hővédő üvegezés teszi 
teljessé a kényelmet ezen a járművön. Az 
emeleten az első sorban ülőknek pazar 
kilátás nyílik a felső szélvédőn keresztül. 
A Setra 513 DT-nek ez a kivitele 79 utas 
és egy kísérő befogadására alkalmas, a 
gépkocsivezetőt nem beleszámolva.

Stresszmentes vezetés

Az autóbuszsofőrt körülvevő környezetről 
és a jármű műszaki paramétereiről is ér-
demes szólni. Az 500-as Setra sorozat 
természetesen megfelel a legújabb uni-
ós borulási szabványnak. A járművezető 
munkahelyének kialakítása nagyon kevés 
kívánnivalót hagy maga után. A vezetőülés 
pozíciójából a jól méretezett külső tükrök 
segítségével kiválóan körbelátható a jár-
mű. A hátsó ajtónál az utasforgalom egy 
kamera képén keresztül követhető nyo-
mon. A gépkocsivezető dolgát nagyban 
megkönnyíti a nyolcfokozatú Power Shift 
automatizált sebességváltó és számos 
vezetőasszisztens rendszer is, amelyek 
egy része ma már kötelező felszerelése az 
ilyen járműveknek is. Az 510 lóerős motor 
könnyedén mozgatja a duplafedélzetes 
autóbuszt, amely magas építése ellenére 
rendkívül stabilan, imbolygások nélkül irá-
nyítható. A háromtengelyes jármű manőve-
rezését nagyban elősegíti a kormányzott 
C tengely. A műszerfal és a teljes vezetői 
környezet könnyedén áttekinthető, a tel-
jes hajtásláncvezérléssel működő, terep-
viszonyokhoz és a forgalmi környezethez 
alkalmazkodó sebességtartó automatika 
rendkívül kényelmes, stresszmentes és 
biztonságos vezetői környezetet teremt. 
Az új, emeletes Setra kedvence lehet mind 
az utasoknak, mind a magas színvonalú 
szolgáltatást nyújtó, személyszállítással 
foglalkozó vállalkozásoknak.

MB Tourismo: full felszereltség

A klasszikus, egyszintes, emeltpadlós 
turistabuszok között a Tourismo mindig 
népszerű jármű volt a vállalkozások és 
az utasok körében is. A most kipróbált 
legújabb széria méltó módon ápolja ezt a 
hagyományt, jelen jármű esetében mind-
ezt megfejelve egy olyan magas szintű 
felszereltséggel, ami talán esetenként 
már túlzás is lehet. Nincs az a piperkőc 
öltönyös menedzser, aki kivetnivalót ta-
lálhatna ennek a busznak a belső kialakí-
tásában és berendezésében. Kéttónusú 
bőrülések, amelyek belső tagjai a folyosó 
felé is eltolhatók, külön állítható fejtámla, a 
kartámaszokon és a kapaszkodókon fabe-
tétek, elegáns hajópadló, elektromos és 
USB csatlakozók várják az utazni vágyót. 
A minikonyha a szokásos helyen, a hátsó 
ajtó lépcsői mögött található, szemközt 
a másik oldalra került a mosdó. A jármű 
ebben a kivitelben 48 utas kényelmes 
elszállítását képes biztosítani, megfelelő 
lábtérrel, kiváló, nagy teljesítményű klíma-
berendezéssel. A hosszú utakon az uta-
sok szórakoztatását a beépített multimédi-
ás rendszerrel oldják meg, három darab, 
elektromosan lehajtható színes monitor-
ral. A belső, LED-es világítás több foko-
zatban kapcsolható, a csomagok számára 
elegendő rakodótér áll rendelkezésre.

A kipróbált Tourismót – amely szintén há-
romtengelyes kivitelű, kormányzott C ten-
gellyel – 420 lóerős motor repíti rendkívül 

dinamikusan, a sebességváltásról szintén 
a jól bevált nyolcfokozatú Power Shift váltó 
gondoskodik. Ebben a járműben is meg-
találhatók mindazok a vezetéstámogató 
biztonsági berendezések, amelyeket köte-
lező jelleggel elvár a piac, és az előírások 
is megkövetelik. A takarékos üzemeltetést 
itt is a Mercedes PPC hajtásláncvezérlése 
biztosítja. A motortérben automata tűzoltó-
berendezés szolgálja a biztonságot.

Világ körüli útra is jó

A jármű vezetésére és utazási komfort-
jára nem lehet panasz. Az irányíthatósá-
got és menetkomfortot nagyban segíti az 
első tengelyen is független kerékfelfüg-
gesztés. A sofőr munkahelye itt is kiváló 
ergonómiával rendelkezik. A vezetőülés 
90 fokban elfordítható, ezáltal könnyebb 
a ki- és beszállás. A műszerek és a keze-
lőszervek átlátható, katonás és logikus 
rendben sorakoznak egymás mellett. A 
külső tükrökben kiválóan figyelemmel le-
het kísérni a közlekedési környezetet, a 
hátsó ajtó utasforgalma pedig ugyancsak 
kamerán keresztül követhető.

Az új Tourismóval bátran bevállal-
ható akár egy világ körüli út is, hiszen 
utaskomfortja kiváló, a vezető munkahe-
lye minden igényt kielégít, és ami nem 
utolsó szempont, a fejlett vezetéstámo-
gató rendszereknek köszönhetően nem-
csak biztonságosan, hanem takarékosan 
is üzemeltethetők ezek a járművek.
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Győri Gyula miniszteri főtanácsadó, légügyi főigazgató, NFM

Utánpótlásképzés
a légi iparban
A légi ipar dinamikusan fejlődik, aminek a gazdasági háttere adott, 
azonban a bővülés hosszútávú megtartásához a humán erőforrás, 
a szakszemélyzet biztosítására is szükség van, jelentette ki előadá-
sában Győri Gyula, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium légügyi fő-
igazgatója a kiadónk által március végén rendezett RepülésVilág 
konferencián.

Általános tendencia, hogy a légi személy-
zet képzése az utóbbi 30–40 évben las-
sabban fejlődött, mint maga az iparág, a 
légi technika, ami komoly kihívást jelent 
minden európai országban. Egyes fel-
mérések szerint a következő 10 évben 
255 ezer pilótát kellene kiképezni, hogy 
a légi közlekedés ma látszó növekedése 
biztonsággal kiszolgálható legyen, de 
ugyanígy műszaki karbantartókra, földi 
kiszolgálókra, légiforgalmi irányítókra és 
üzemeltetésszervezőkre is nagy az igény.

Győri Gyula szerint minél erőteljeseb-
ben növekszik egy légi társaság, annál 
inkább előtérbe kerül az a kérdés, hogy 
mindezt hogyan tudja kiszolgálni a légi és 
a földi személyzet úgy, hogy a szakmai 
elvárásoknak mindenkor képes legyen 
megfelelni. Az elmúlt évtizedekben bekö-
vetkezett légi események jelentős száza-
lékánál játszott szerepet az emberi ténye-
ző, a fáradtság, a stressz, és már látszik, 
hogy a fejlődéssel, a forgalmi növekedés-
sel párhuzamosan fokozódik a munkatár-
sak terhelése is. Ráadásul a személyzet 
egyre idősebb, tehát számolni kell a romló 
élettani állapottal, az emberi hibák növek-
vő kockázatával.

A fenti kihívásokra az egyik lehetsé-
ges válasz a leendő szakszemélyzet ki-
választásának és képzésének a fejlesz-
tése, hívta fel a figyelmet az NFM légügyi 
főigazgatója. Növelni kell a kiválasztás 
hatékonyságát, az oktatásra fordított 
időt pedig rövidíteni megfelelő támogató 
módszertanokkal. A képzés időtartamá-
nak csökkentésénél természetesen szem 
előtt kell tartani, hogy az semmiképpen 
nem mehet a szakmai színvonal rovására. 
Győri Gyula a sportból vett hasonlattal ér-
zékeltette, hogy a kiváló eredményekhez 

jól felkészült szakmai stábra is szükség 
van, és ugyanígy igaz ez a légi közleke-
désre is: a forgalom dinamikus bővülésé-
hez elengedhetetlen a képzett személy-
zet. Nagyon fontos a meglévő idősebb 
állomány munkaképességének megőrzé-
se, szaktudásuk szinten tartása speciális 
programokkal, ahol kiemelt terület egye-
bek mellett a terhelés mérése, nyomon 
követése, a terhelés/pihenés arányának 
beállítása és a pihenéstámogatási javas-
latok kidolgozása. Kulcskérdés továbbá 
a rehabilitáció, a rekreáció és a regene-
ráció, vagyis egészségügyi problémák, 
betegség, baleset után a szakmában akár 
több évtizedet eltöltő értékes emberek 
visszatérésének a támogatása a munka-
erőpiacra.

Néhány évvel ezelőtt elkezdődött a 
magyarországi pilótaképzés megújítása. 
2014. november és 2015. március között 
a felsőoktatási államtitkárság felkérésére 
munkacsoporti egyeztetések zajlottak a 
Debreceni Egyetem, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
és a Nyíregyházi Főiskola bevonásával, 
melyek eredménye egy közös szakmai 
javaslatcsomag összeállítása lett. 2015-
ben megszületett a 139/2015 (VI. 9.) Kor-
mányrendelet, mely az új szakot hivatásos 
repülőgép-vezetői szakként definiálta, 
majd 2016-ban megjelentek a képzési és 
kimeneteli követelmények is. Ezzel újból 
lehetőség nyílt hazánkban a nemzetközi-
leg elismert pilótaképzés elindítására, ami 
jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen magyar 
nyelven folyik, ugyanakkor ez év szeptem-
berétől a Debreceni Egyetemen elindul a 
nemzetközi piacokat is megcélzó képzés, 
angol nyelven. A hatalmas érdeklődést 
jelzi, hogy 259-en jelentkeztek az új szak-

ra, Európán kívül elsősorban Ázsiából és 

Afrikából, a kapacitás azonban egyelőre 

kétszer 20 fős csoport beiskolázását teszi 

lehetővé. A három és fél éves időtartamú 

BSc-képzés helyszíne a Debreceni Egye-

tem kihelyezett repülőmérnöki tanszéke, 

a PHARMAFLIGHT Központ lesz. A tu-

dományos centrum egyedülálló módon, 

egyszerre képző-, repülés-egészségügyi 

és kutatóközpont, ahol külön szakember-

csapat foglalkozik az oktatással, a repü-

lési vizsgálatok és kutatások végzésével 

és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások 

nyújtásával. Győri Gyula komoly szakmai 

sikernek nevezte, hogy 2016. október 

5-én az ICAO (Nemzetközi Polgári Repü-

lési Szervezet) együttműködési megál-

lapodást írt alá a PHARMAFLIGHT Köz-

ponttal, melynek célja az információcsere 

a légi személyzet objektív orvosi, élettani, 

mentális vizsgálataival kapcsolatos kuta-

tásban. A fő kutatási terület a munkatár-

sak teljesítőképességének optimalizálá-

sa, a túlterheltségből, fáradtságból adódó 

negatív hatások minimalizálása, az ehhez 

szükséges módszerek kidolgozása, ami 

azért nagyon fontos, mert szakértők sze-

rint csak Magyarországon évente mintegy 

1000 milliárd forint veszteséget okoz a 

fáradtság miatti teljesítménycsökkenés.
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Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója

A távoli irányítási rendszerek 
fejlesztése
A HungaroControl statisztikái is alátámasztják azokat a trendeket, me-
lyek szerint az elmúlt három évben intenzíven növekedett a hazai légi 
forgalom. Tavaly 906 147 légi járművet kezeltek a HungaroControl 
szakszolgálatai, ebből 810 243-at a magyar légtérben (708 112 az átre-
pülő gépek száma, 102 131 a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér indu-
ló- és érkezőforgalma), 95 904-et pedig a koszovói KFOR szektorban.

Ez a radikális növekedés egyrészt a Buda-
pest Airport kereskedelmi menedzsment-
jének professzionális munkáját dicséri, 
másrészt az európai légi forgalom jelen-
tős átrendeződéséből adódik, ami első-
sorban a szíriai vagy az ukrajnai légtérzár 
következménye. A magyar légiforgalmi 
szolgáltató társaság ma körülbelül 60 szá-
zalékkal nagyobb átrepülőforgalmat kezel, 
mint hét évvel korábban. Az IATA 2016-os 
előrejelzése szerint évi 3,6 százalékos 
emelkedéssel, 2036-ig megduplázódik 
a globális légi közlekedés, a bővülés je-
lenlegi üteme alapján azonban ez inkább 
pesszimista, mint reális prognózisnak tű-
nik, ennél várhatóan jóval nagyobb lesz a 
növekedés, emelte ki Szepessy Kornél, 
a HungaroControl vezérigazgatója. Erre 
a kihívásra kell megtalálni a megfelelő 
válaszokat úgy a reptér-üzemeltetőknek, 
mint a légi navigációs szolgálatoknak. 
A válaszoknak forradalmiaknak kell lenni-
ük – a kapacitás eddig megszokott egyen-
letes növelése már nem lesz elegendő –, 
radikálisaknak és diszruptívaknak, minde-
nekelőtt a légi ipari technológiák fejlesz-
tésében. A kulcsszó természetesen itt is 
a digitalizáción alapuló automatizáció mint 
az egyik lehetséges megoldás a kihívást 
jelentő célok eléréséhez.

Ezzel összefüggésben dolgozta ki 
a HungaroControl a távoli toronyirányí-
tás (r-TWR) működési koncepciót, azt 
a továbbfejlesztett felderítési technikát, 
amely vizuális információt nyújt a repülő-
téri műveletek irányításához. A repülőtéri 
forgalom ellenőrzése elsődlegesen a légi 
és földi mozgások vizuális információk-
ból felépített mentális modelljére épül. 
A vizuális információk a r-TWR-ben az 
„out-of-the-window” (OTW) környezetet 
a repülőtéren telepített kamerák digitali-
zált video-információival helyettesítik. A 
repülőtéri távirányítás már nem az OTW 

módszeren alapul, ezáltal áttelepíthető 
távoli helyre is. A r-TWR budapesti tele-
pítésekor az volt a fő cél, hogy minimális 
változtatás mellett a maximális rendelke-
zésre állást biztosítsa a továbbfejlesztett 
vizualizációval a légi irányítók számára.

A távoli toronyirányítás koncepció tá-
mogatja a Single European Sky (SES) 
regulációban foglalt célkitűzéseket is, 
a költséghatékonyság, a biztonság és a 
kapacitás növelését, valamint a késések 
csökkentését. A HungaroControl r-TWR 
megoldása közepes és nagyméretű repü-
lőtereken életképes, így az előbbi kategó-
riába tartozó Liszt Ferenc repülőtéren is, 
ahol az éves mozgásszám 100 ezer körü-
li, ahol fontos adottság a két párhuzamos 
futópálya (a legtávolabbi küszöbök távol-
sága hat kilométer), valamint a forgalmat 
irányító földi mozgásérzékelő radar.

A r-TWR projekt három fázisban készül 
el teljesen. A HungaroControl 2016-ban 
részt vett az európai szintű SESAR prog-
ramban, ahol azt demonstrálta, hogy a 
távoli toronyirányításra vonatkozó kutatá-
si eredmények a valóságban is működő-
képesek és bevezethetők, majd miután 
megszerezte a képességet igazoló hazai 
hatósági tanúsítást is, tavaly november 
14-én átadta rendeltetésének a kényszer-
helyzeti távoli irányítótornyot. A r-TWR a 
technológia szükséges továbbfejlesztése 
és új beruházások után – például közel 
40 kamera telepítése a mostani 20 mellé, 
optikai kábelhálózat kiépítése – veszi át a 
légi forgalmi irányítást a jelenlegi fizikai to-
ronytól (2. fázis). Azt követően a fizikai to-
rony tartalék toronyként működne tovább 
a végleges bezárásáig (3. fázis), amikor – 
a tervek szerint – egy másik, a kényszer-
helyzeti távoli torony lép a helyére.

A r-TWR megoldással mint üzleti lehe-
tőséggel már most is él a HungaroControl, 
de ahhoz, hogy a koncepció világszerte és 

minden körülmények között használható, 
azaz piacképes legyen, csökkenteni kell 
a szállított adatok mennyiségét a repülő-
tér és az irányító központ között, szögezte 
le a légügyi szakember. A másik fejlesz-
tési, kutatási irány a digitalizáció. Azért, 
hogy a drasztikus mértékben növekvő 
légi közlekedést ne csak a légi forgalmi 
irányítók számának radikális emelésével 
lehessen kiszolgálni, egyre fejlettebb, a 
munkatársak döntéseit egyre magasabb 
fokon támogató technológiák alkalmazá-
sára, a rendszerek automatizálására van 
szükség.

Szepessy Kornél összegzésként el-
mondta, ha egy vadonatúj, már-már pa-
radigmaváltó technológiát alakít ki egy 
cég, akkor különösen fontos az operatív 
igények pontos megértése és a technoló-
gia adta lehetőségekkel való konszolidá-
ció. Kiemelt jelentőségű a stakeholderek 
teljes körének feltérképezése (pl. üzemel-
tetés, hatóság, munkatársak, meteoroló-
gia), külső stakeholdereknél a függősé-
gek számbavétele, illetve a humán faktor 
kockázatoknak a projektfolyamatba integ-
rált kiemelt kezelése. Elegendő időt kell 
hagyni az irányítóknak, hogy megszokják 
az új környezetet, csökkenjen náluk a 
változás okozta stressz, és visszanyerjék 
a munkavégzéshez szükséges önbizal-
mukat az új rendszerrel, fogalmazott a 
HungaroControl vezérigazgatója.
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Kerekasztal-beszélgetés szakemberekkel a RepülésVilág konferencián

A repülőgép-karbantartás 
európai és hazai trendjei
Kiadónk két kerekasztal-beszélgetéssel is készült a 
RepülésVilág konferenciára. A légi áruszállítás közép-
kelet-európai jövőképéről szóló fórumon elhangzott 
gondolatokat testvérlapunk, a NavigátorVilág áprilisi 
számának hasábjain ismertettük, ehelyütt a repülő-
gép-karbantartás európai és magyarországi tenden-
ciáit körbejáró beszélgetés szerkesztett változatát 
adjuk közre. A résztvevők: Demény Árpád Szilárd, az 
Aeroplex vezérigazgatója és Szomora Sándor, a Luft-
hansa Technik Budapest vezérigazgató-helyettese. A 
moderátor: Wolf Péter elnöki tanácsadó a Pest Megyei 
Önkormányzati Hivataltól, amely a Fővárosi Önkor-
mányzat, Vecsés, Budapest XVIII. kerülete, a Budapest 
Airport, a HungaroControl és a Nemzeti Befektetési 
Ügynökség mellett a Budapest Repülőtéri Régió Klasz-
ter tagja.

– A repülőgép-javítási és -karbantartási piac globálisan körül-
belül 140 milliárd dollár értéket képvisel, míg maga a repülő-
gépgyártás 190 milliárdot, tehát egy jelentős árbevételt produ-
kálni képes iparágról beszélünk. Az e szegmensben dolgozó 
cégeknek kiemelt jelentősége van a légitársaságok biztonsá-
gos és hatékony működésében. Kérem, röviden mutassák be 
az Önök által képviselt cégeket!

Demény Árpád Szilárd (D. Á. Sz.): – A globális légi közlekedé-
si piac hatalmas és várhatóan a következő években is folytatódó 
növekedése a repülőgép-karbantartó vállalkozásokra is komoly 
feladatokat ró. A 400 főt foglalkoztató Aeroplex Kft.-nek a repü-
lők mellett a berendezés- és a forgalmi karbantartás a fő profilja, 
éves árbevételünk körülbelül 20 millió euró, de a piaci vissza-
jelzések alapján ezt minden bizonnyal növelni tudjuk. Üzletpoli-
tikánk sarkalatos pontja, hogy a légitársaságok nyereségesen 
üzemeljenek, de természetesen a cégünk tekintetében is ez az 
egyik alapvető célkitűzés, a versenyképesség javítása, a haté-
konyság, a minőség és a gyorsaság biztosítása mellett. Tavaly 
sikerült megtörnünk a Malév 2012-es csődje óta tartó negatív 
trendeket, és minden esély megvan rá, hogy az idei évet már 
nyereséggel zárjuk. A globális légi közlekedési piacon nem azzal 
kell foglalkozni, hogy ki kinek a konkurense, ki kit szorít ki, vagy 
hogy lesz-e elég megrendelése a karbantartó vállalkozásoknak. 
Sokkal kardinálisabb kérdés, hogy lesz-e elég repülőgép-kar-
bantartó bázis, elegendő szakemberállomány és kapacitás a bá-
zisok részéről, hogy a légiforgalomban tapasztalt hallatlan nagy 
bővülést, az új fejlesztésű repülőgépek térnyerését megfelelő 
hatékonysággal és minőségben le tudják követni. Bár a légitár-
saságok rengeteg energiát fordítanak a megelőzésre, a váratlan 
meghibásodások minimalizálására, a karbantartó tevékenységet 
nem lehet megkerülni, erre mindig szükség volt, van és lesz.

Szomora Sándor (Sz. S.): – A hét–nyolcmilliárd eurós éves ár-
bevétellel rendelkező Lufthansa Technik világszerte mintegy 26 
ezer embert foglalkoztat. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 
450-en dolgozunk, a főidényben – ami nálunk télen van, amikor 
az emberek kevesebbet utaznak – még mintegy plusz 100 főt 
alkalmazunk, és éves szinten 40 millió euró az árbevételünk.

– A következő 20 évben 40 ezer új repülőgép állhat forga-
lomba a világon, és 650 ezer technikusra lesz szükség, ami 
óriási növekedési potenciált jelenthet a karbantartó-javító cé-
geknek. Tudnak majd élni ezzel a lehetőséggel az érintett pi-
aci szereplők, megvan hozzá a szervezeti és anyagi hátterük?

D. Á. Sz.: – A Budapest Airport forgalomnövekedése a forgal-
mi karbantartási tevékenységünket érinti, míg a repülőgép- és 
a berendezéskarbantartás területén az európai piaci mozgáso-
kat, a Boeing és az Airbus növekedésére vonatkozó előrejelzé-
seket kell figyelembe vennünk. A karbantartási területen is fon-
tos szempont az ügyfelek szemében az ár, persze a minőség, a 
megbízhatóság és a szállítási határidő (just in time) szintén so-
kat nyom a latba, hiszen például egy nap késés óriási anyagi és 
presztízsveszteséget okozhat egy légitársaságnak, amit nyilván 
senki nem kockáztatna.

Wolf Péter

A karbantartási területen is fontos szempoont
az ügyfelek szemében az ár, persze a minősség,

a megbízhatóság és a szállítási határidőő
(just in time) szintén sokat nyom a latba.
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Sz. S.: – A Lufthansa Technik nemcsak a Liszt Ferenc repü-
lőtérre érkező légitársaságok számára nyújt szolgáltatást, az el-
múlt 18 évben mintegy 40 ország – köztük az Ománi szultánság 
és Brazília – repülőgépeinek a karbantartását végeztük. Annak 
ellenére, hogy a légitársaságok szabadon dönthetnek, hogy hol 
és kivel javíttatják a gépeiket, folyamatosan a munka után kell 
menni, ráadásul egyre több új és nyilván kevesebb karbantartást 
igénylő gépet dobnak piacra. Tehát egyáltalán nincsenek könnyű 
helyzetben ennek az iparágnak a képviselői. A digitalizáció újabb 
kihívást, egyben lehetőséget jelent. A Lufthansa Techniknél már 
meg is alakult a digitális divízió, amely nagyon sikeresen műkö-
dik. Rengeteg adatot összegyűjtenek – világszerte 5000 repü-
lőre van szerződésük –, és ezeket értékesítik kisebb légitársa-
ságoknak, amelyek aztán az adathalmazból például a preventív 
karbantartásra vonatkozó következtetéseket vonhatnak le.

– Iparági prognózisok szerint éves átlagban 3,5–4 száza-
lékkal bővülhet a piac a következő évtizedben. Ezt a szintet a 
budapesti repülőtéren szolgáltatást nyújtó javítócégek képe-
sek lesznek megütni?

D. Á. Sz.: – Az Aeroplex karbantartó bázisa elérheti a kérdés-
ben említett növekedési arányt. A fejlődésre elsősorban a nagy-
törzsű gépek javításában kínálkozik lehetőség, amihez azonban 
szükséges a képzett, komoly tudással rendelkező szakember-
utánpótlás biztosítása és a technikai fejlesztések felgyorsítása.

Sz. S.: – Négy évvel ezelőtt egy Frankfurt melletti erdőben ér-
tekezletet tartott a Lufthansa Technik a világszerte vezetőbeosz-
tásban lévő 200 szakemberének, ahol három számmal jelölték 
meg a követendő stratégiát: 5-8-5, ami azt jelentette, hogy az 
akkori ötmilliárd eurós árbevételt nyolcmilliárdra kell növelni öt 
év alatt. Ebből négy év eltelt, most 7,2 milliárdnál tartunk, ez idő-
arányosan jó teljesítmény, ugyanakkor a Lufthansa Technik cso-
port világpiaci részesedése akkor is 11–12 százalék volt, és most 
is ennyi. Az árbevétel emelkedése tehát nem járt együtt a piaci 
részarányunk növekedésével, egyrészt mert a versenytársaink is 
növekednek, a piacon nagyfokú konszolidáció zajlik, másrészt a 

know-how miatt. A digitalizáció terjedése nagymértékben átala-
kítja a repülőgép-karbantartási üzletágat is.

– A cég eredményességét döntően befolyásoló tényező 
a szakképzett munkaerő megléte vagy éppen hiánya. Milyen 
tapasztalataik vannak ezen a területen?

Sz. S.: – A Lufthansa Technik Budapest nagyon nyitott a nö-
vekedésre. Jó szakmai kapcsolatokat ápolunk a Kossuth Szak-
középiskolával, ösztöndíjprogrammal támogatjuk az utánpótlás-
képzést, ami beruházás a jövőbe. Munkahelyet garantálunk a 
diákoknak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, de Miskolcon 
vagy a Debrecen Airporton lévő karbantartó állomásunkon is.

D. Á. Sz.: – 2015 végén, amikor visszakerültem az 
Aeroplexhez, 25 fiatallal álltam szemben, akik éppen azt fontol-
gatták, hogy melyik hazai vagy külföldi cégnél folytassák a mun-
kájukat. Sikerként élem meg, hogy ma mindegyikükkel együtt 
dolgozhatom. Hat–nyolc év alatt végigjárva a ranglétrát, ezek a 
fiatalok lesznek a jövő szakemberei. Már régóta együttműködünk 
a Kossuth Szakközépiskolával, a közös munkát a közelmúltban új 
alapokra helyeztük. A duális képzés keretében – ösztöndíjprog-
rammal megtámogatva – lehetőséget biztosítunk a diákoknak, 
hogy az elméleti tudás mellett testközelből szerezzék meg a gya-
korlati ismereteket. Nagy hangsúlyt helyezünk a fiatalok meggyő-
zésére, hogy maradjanak itthon, és nálunk vállaljanak munkát, 
ami elengedhetetlenül fontos a szakember-utánpótlás, a minősí-
tett állomány biztosítása érdekében. Amint már említettem, nem 
a piaci verseny kötheti béklyóba az iparág fejlődését, sokkal in-
kább az, ha nem lesznek képzett fiatalok a magyarországi repü-
lőgép-karbantartó bázisokon.

Demény Árpád Szilárd Szomora Sándor

A Lufthansa Technik 2014-ben három számmal 
jelölte meg a stratégiát: 5-8-5, ami azt jelentette, 

hogy az ötmilliárd eurós árbevételt
nyolcmilliárdra kell növelni öt év alatt.
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Macsári István, az ORFK RRI Légiközlekedés-védelmi Osztály vezetője

A légi áruszállítás védelmének 
kihívásai
Az ORFK Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a magyar rendőrség speciá-
lis szervezeti egysége, amelynek kiemelt feladatai a hazai repülőterek 
közbiztonságának, közrendjének biztosítása, fenntartása, és orszá-
gos illetékességgel a polgári légi közlekedés jogellenes cselekmé-
nyekkel szembeni védelme, valamint a légi áruszállítás biztonságának 
szavatolása.

A közlekedésen belül a légi közlekedés 
egy nagyon erősen fejlődő terület. Az idei 
évet 2010-zel összehasonlítva jól látható, 
hogy a biztonsági előírásokat szavatolni 
képes jogalanyok – szaknyelven a meg-
hatalmazott ügynökök és ismert szállítók 
– száma jelentős mértékben megnőtt, 
mondta Macsári István. Nyolc éve kö-
rülbelül egy tucat ilyen jogalany létezett, 
2018-ban már 27 meghatalmazott ügynö-
köt és 10 ismert szállítót tartanak nyilván, 
összesen 43 telephellyel, de ezek száma 
valószínűleg módosul majd a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren megépülő új 
cargobázis átadásával.

A cargo operációs folyamatok is átala-
kultak az elmúlt években, mutatott rá az 
osztályvezető. Korábban – a klasszikus 
gyakorlat szerint – egy vagy két repülőtéri 
jogalany vizsgálta át és tette légi szállítás-
ra alkalmassá az árut, mára viszont egyre 
több repülőtéren kívüli vállalkozásnak si-
került elérni azt a jogi státust, felépíteni 
egy olyan biztonsági rendszert, amelynek 
birtokában maguk tudják a saját telephe-
lyeiken előkészíteni az árut a biztonságos 
légi szállításra, megvan erre a kapacitá-
suk, a képzett személyzetük is. A jogsza-
bályok által megkövetelt és a hatóságok 
által ellenőrzött összes szigorú biztonsági 
előírásnak megfelelnek, ezáltal az áru már 
a repülőtérre érkezése előtt eléri a védett 
státust, ahol csak „minimális” adminisztrá-
ciós eljárásra van szükség, mielőtt felke-
rülne a fedélzetre.

Az ORFK RRI Légiközlekedés-védelmi 
Osztály munkatársai a teljes szállítmányo-
zási folyamatot felügyelik, a személyzettől 
az engedélyeken át a felhasznált techno-
lógiáig és eszközökig, és ha a láncban 
valahol rendellenességet tapasztalnak 

(például a vizsgált cég nem tudja ma-
radéktalanul teljesíteni az előírásokat), 
akár kezdeményezhetik a vállalkozás te-
vékenységének légiközlekedési hatóság 
általi felfüggesztését (amire már volt pre-
cedens), a bevételkiesés pedig súlyos eu-
ró-ezrekben mérhető.

A fenti átalakulás több kockázatot is 
rejt a hatóság számára. Önmagában ko-
moly kihívás már a külső helyszínek és 
cégek ellenőrzése, pláne úgy, hogy eu-
rópai szinten a vállalkozások számának 
emelkedésével nem tart lépést a légügyi 
szervek szakember-apparátusának bővü-
lése. Biztonsági oldalról további kihívás, 
hogy a fiatal munkavállalók gyorsan válta-
nak munkahelyet, magas a fluktuáció, így 
előfordul, hogy egyéves szakmai tapasz-
talattal rendelkező munkatárs mentorálja 
a cégbe újonnan belépő kollégáját. Koc-
kázati elem, hogy a nagy mennyiségű 
árukészletekben új típusú vegyi és rob-
banóanyagokat kísérelhetnek meg egyes 
terrorszervezetek feljuttatni a gépek fedél-
zetére. E próbálkozások elhárítása csak 
felkészült személyzettel, ellenőrzött, spe-
ciális védelmi berendezésekkel, kémiai, 
biológiai, radioaktív és nukleáris anyagok 
felderítésére képes detektorokkal, robba-
nóanyag-kereső kutyákkal lehetséges.

A légi közlekedés védelmével, bizton-
ságával foglalkozó világkonferenciákon 
részt vevő szakemberek egybehangzó 
véleménye szerint a legnagyobb veszélyt 
a légi közlekedés biztonságára a belső fe-
nyegetés jelenti. Azoknak a nem európai 
kultúrkörhöz tartozó munkavállalóknak az 
ezrei, tízezrei, akiknek a hátteréről a ha-
tóságok nem sokat tudnak, akik esetleg 
szervezett bűnözői körökkel, terrorszer-
vezetekkel állnak kapcsolatban, vagy 

akiket ezek a körök építenek be a rend-
szerbe, dolgozzanak akár repülőtéren, 
akár olyan külső szolgáltatónál, amelyik 
rendszeresen juttat fel árut légi járművek-
re, főleg utasokat is szállító repülőgépek-
re. Az ő háttérellenőrzésük, felderítésük, 
megfigyelésük, kiszűrésük óriási kihívás 
az európai hatóságok számára.

Macsári István ugyanakkor azt is na-
gyon fontosnak nevezte, hogy az iparági 
szereplők ne hagyják magukra a véde-
lemmel foglalkozó szakértőket ebben a 
munkában. A cégeknek is elemi érdekük 
közreműködni egy fejlett, vállalati szintű 
biztonsági kultúra kialakításában, ahol a 
dolgozók motiváltak abban, hogy gyanú 
esetén maguk is intézkedjenek, és ne a 
vállukat vonják meg, mondván, ez nem az 
ő dolguk.

A megoldás tehát a hatóságok és a pi-
aci szereplők együttműködése, annál is 
inkább, mert a légi áruszállítás továbbra 
is vonzó célpont a terrorizmus számára. 
Ezért a védelmi képességek színvonalá-
ból nem lehet engedni, azokat folyamato-
san a kihívásokhoz kell igazítani. A meg-
felelő jogi környezet, infrastruktúra és 
személyzeti háttér kialakítása nemcsak a 
hatóságoktól, hanem a légi áruszállítást 
végző vállalatoktól is befektetést igényel – 
de ez egyúttal befektetés a biztonságba.
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A menetrendkönyvektől az internetes keresők felé fordultak az utasok

Mikor indul a következő?
Buszmegállóban vagy vasútállomáson ma már egyre ritkábban nézzük 
meg a menetrendi laptáblákat vagy a bonyolultnak tűnő számsorokat. 
Az utasok közül egyre kevesebben tudják, hogy a körbe foglalt kalapács, 
az inverz 31-es szám vagy a hópihe éppen milyen menetrendet jelöl. 
Ma már sokan okostelefonjuk kedvenc applikációjában nézik meg a me-
netrendet, amelyeknél komoly harc folyik a háttérben.

Kaotikus tájékoztatások

A nemzetközi tendenciákat követve a 
MÁV-START is abbahagyta az éves me-
netrendkönyvek gyártását, így 2017 után 
2018-ban sem tarthatunk már kezünkben 
teljes, országos kiadványt. A hagyomá-
nyos brosúra helyét ugyanis mindinkább 
az elektronikus utastájékoztatás veszi át, 
a korábban kiadott formátumot pedig az 
interneten lehet elérni, valamint ennek ki-
vonatát az állomásokra helyezik ki, de ezt 
az utasok már alig-alig tudják értelmezni. 

Az új menetrendek bevezetésekor elvileg 
a vasút szórólapokon tájékoztatja az uta-
sokat, de a gyakori menetrendi módosítá-
sok (vágányzárak) miatt mindig érdemes 
lenne a hirdetményeket is átböngészni. 
Az egyre kaotikusabb tájékoztatások kö-
zött könnyen elveszhet az egyszeri utazó. 
Érdemes az elektronikus csatornákon 
informálódni, ahol az Elvira menetrendi 
keresőben minden vasúti információhoz 
gyorsan hozzá lehet férni. A MÁV-csoport 
honlapján a főoldalon, valamint a Vonatinfo 
applikáció letöltése esetén a mobileszköz-
zel megtervezhető az utazás, a menetjegy 
árát pontosan meg lehet ismerni, továbbá 

bizonyos esetekben már az e-vonatjegyek 
is megvásárolhatók. A kereső valós me-
netrendi információkat is tartalmaz a már 
elindult vonatokról, az adott állomásra 
tervezett vágányszámról. Nagyon hiányzik 
a vonatokon elérhető szolgáltatások (lég-
kondicionálás, kerékpárszállítás lehetősé-
ge, vonat-összeállítás stb.) előzetes meg-
ismerése, holott ez elektronikus formában 
minden vonatra rendelkezésre áll a vasút-
nál (e-VTK). Az államvasúti kereső csak az 
állomások és megállóhelyek közötti uta-
zásra tervez, így feltételezi ezek nevének 
és elhelyezkedésének pontos ismeretét.

Járatszűrés és -rendezés

A Volánbusz oldalán a szolgáltatási terü-
leten lévő településekre lehet rákeresni, 
és az adott számozott vonal teljes me-
netrendje elérhetővé válik. A honlapról 
könnyen az országos keresőre ugorha-
tunk, amely egy külön oldalra vezet. Ez 
a menetrendek.hu, amely a vasút és a 
VOLÁN Egyesülés korábban kötött stra-
tégiai együttműködési megállapodásá-
nak köszönhetően, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. szakmai támogatásával 
működik. Az új, integrált menetrendi ke-
reső a következő információkkal szolgál 
a vonatokra, helyközi autóbuszjáratokra 
és a BAHART hajókra vonatkozóan: in-
dulási és érkezési pontra vonatkozó ada-
tok, átszállási lehetőségek, utazási és 
várakozási idők, térképes megjelenítés a 
megállókkal, valamint a célállomás időjá-
rási adatai. Keresés után a járatokat több 
szempont szerint (például utazási idő vagy 
átszállások száma, de menetdíjra nem) 
lehet szűrni és rendezni, hogy könnyen 
kiválasztható legyen az optimális járat. 
Az állami koordinálásban összefogott 
honlap ugyanakkor nem ismeri a vasúti 
díjszabási adatokat (ezeket a MÁV-START 
nem adja át az adatcsomagban, és néha a 
vágányzári adatok sem frissek), és termé-
szetesen jegyet sem lehet vásárolni rajta. 
Külön gond, hogy például egy Budapest–
Kapolcs útvonalat megtervez veszprémi 
átszállással, de a Veszprém vasútállomás 
és Veszprém autóbusz-állomás közötti 
három km-es távra nem ad utazási aján-
latot (időtartamot, menetrendet, árat). 
Egyszerűen az utasra bízza, hogy a ren-
delkezésre álló 15 vagy 30 perc elegen-
dő-e az átjutásra (helyi Volán járattal) és 
a csatlakozó járatra történő előzetes jegy-
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vásárlásra stb. Az apró buktatók ellenére 
a honlap egy jó kezdeményezés az állami 
szolgáltatók közötti integrációra, amelyet 
érdemes tovább fejleszteni a jegyvásárlá-
si funkciókra és a helyi közlekedési lehe-
tőségre.

Titkolózó szolgáltatók

A keresési funkciókat tovább lehet bőví-
teni, ha pontos címek között működik a 
keresőmotor, azaz a két cím közötti tel-
jes útvonalat megtervezi rágyaloglással, 
átszállással és akár több szolgáltató 
együttes menetrendjének vizsgálatával. 
Erre ma már képes a Google keresőóriás, 
amelynek térkép funkciója tartalmazza az 
összes hazai vasútvonalat és vasútállo-
mást, a teljes hazai helyközi autóbusz-há-
lózat közel 30 ezer kilométeres úthálóza-
tát, a több mint 40 ezer megállóhelyet és a 
naponta több mint 40 ezer járatot. Egyéb-
ként a Google Térkép 2007 óta szolgáltat 
tömegközlekedési adatokat a világ váro-
saiban. A funkció 64 ország több mint 
20 ezer városában érhető el, és több mint 
hárommillió állomás és megállóhely köz-
lekedési információit tartalmazza. A helyi 
tömegközlekedési adatokat már több ma-
gyar városban is el lehet érni, többek kö-
zött Budapesten, Miskolcon és Pécsett. 

Példánk kedvéért a Budapest–Kapolcs 
útvonalat hasonló módon megtervezi, 
mint a korábban említett hazai oldal, de 
a csatlakozó helyi járat menetrendjét (il-
letve a menetrendileg illeszkedő helyközi 
járatot) is megjeleníti. A Google sem tud 
árakat kezelni – a szolgáltatók még nem 
adják át ezeket az adatokat –, így a ha-
zai pótdíjak és díjszabási kedvezmények 
tengerében még nem tud utat mutatni. A 
VOLÁN Egyesülés külön felhívja a figyel-
met arra, hogy a Google térképes kere-
sőjének a találatai időnként pontatlanok 
lehetnek, mert az eltérően kezeli a megál-
lóhelyek települési közigazgatási határon 
kívüli elhelyezkedését, illetve a kerülő és 
az olyan útvonalakat is teljesítő járatokat, 
amelyek egy vonalra fűznek fel nem egy 
útvonalon fekvő településeket.

Az utas: kereskedelmi érték

Ha ennyire egyszerű lenne, hogy minden 
szolgáltató és tömegközlekedési válla-
lat menetrendje megosztható a Google 
Mapsen, és kész lehetne az országos 
menetrendi kereső, akkor miért nem tesz-
szük? A válasz részben a bizalmatlansá-
gon alapul. A gtfs formátumú menetrendi 
adatokat a szolgáltatók nyilvánossá teszik 
a honlapjukon adatcsomagokban, ahová 

a honlap- és applikációfejlesztők tudnak 
fordulni. A szolgáltatók viszont nem vál-
lalnak azért felelősséget, hogy valóban 
megtörtént-e az adatok frissítése, és azo-
kat helyesen adják-e át az utasok felé, így 
a saját információs csatornájuknál szeret-
nék tartani a saját utasaikat, nem beszél-
ve ennek marketingértékéről. A honlapot 
használó utas kereskedelmi értékkel 
bír, hiszen többletszolgáltatás ajánlha-
tó számára, és azonnal minden fontos 
(utastájékoztatási) információ megadható.

Az amerikai óriáskereső mellett nem-
zetközi szinten még a Rome2Rio oldalt 
érdemes megemlíteni, akik az egyik leg-
nagyobb autóbuszos adatbázissal ren-
delkeznek olyan országokban is, ahol a 
keresők még nem kezelik a helyi egy–két 
buszos vállalkozókat. Ez az oldal átlinke-
léssel segíti a jegyvásárlási lehetősége-
ket, valamint közvetlen módon a szállás-
keresésben is érdekelt.

A hazai városi közlekedésben kiemel-
hetjük a BKK Futár applikációját és térké-
pes keresőjét, amely Budapesten belül 
valós idejű tervezést valósít meg, miköz-
ben az adatokat a Google mellett számos 
más szolgáltatónak szabadon átadja. Így 
a valós idejű információkhoz a Budapesti 
Menetrend és Winmenetrend felhasználói 
is hozzáférnek.
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Az európai városok kedvelt helyi járatos járműcsalád-
ja több magyarországi nagyvárosban is szép számmal 
szerepel a közlekedési vállalatok flottájában. Buda-
pesten az agglomerációs forgalomban dízel üzemmel, 
több vidéki városunkban CNG (sűrített földgáz) hajtás-
sal szállítják nap mint nap utasok százezreit.

Minőségi kategória

Bármennyire is népszerű ez a típus, úgy tűnik, eljött az ideje, 
hogy megjelenjen a piacon az új MAN Lion’s City járműcsalád. 
Tavasszal az MAN Nürnbergbe invitálta a szaksajtó képviselőit a 
bemutatóra, ahol egy rövid tesztúton ki is lehetett próbálni mind 
a szóló, mind a csuklós kivitelt. A most bemutatott közösségi köz-
lekedésre fejlesztett járművek számos olyan újdonságot vonul-
tatnak fel, amelyek megfelelnek a kor kihívásainak. Elsődleges 
szempont volt a fejlesztésnél – a biztonság javítása mellett – a 
fokozott kényelem és a takarékosság, így egy igazán tetszetős, 
mindenben új tervezésű, már az első benyomások alapján is mi-
nőségi jármű készült el az MAN gyártósorain.

Ami a külső megjelenést illeti, az első, ami feltűnő, a nagy-
méretű ablakok, amelyeknek köszönhetően rendkívül világos 
a belső tér. Új formatervet kapott a jármű eleje az új LED fény-
szórókkal, és eltér az előző típustól a hátsó traktus kialakítása 
is. A csuklós modell utasterébe lépve a korábbinál szélesebb 
ajtókon, feltűnő a világos színek használata. A tér kialakítása 
harmóniát sugall, az utastér világítása rejtett megoldást kapott. 
A leendő utasok bizonyára értékelik majd, hogy mindkét oldalon 
teljes értékű páros üléseken foglalhatnak helyet. Az állva utazók 
számára új fejlesztésű, kényelmesebb fogást biztosító kapasz-
kodók állnak rendelkezésre, méghozzá sok helyen a járműben, 
könnyen hozzáférhető módon elhelyezve. Ezekre szükség is 
van, hiszen a kéttengelyes szóló kivitel 28 ülő és 75 álló utast 
szállíthat, valamint két kerekesszékes helyet is kialakítottak a kö-
zépső ajtóval szemben. Azoknál az ajtóknál, amelyek közelében 
mozgássérült számára alakítottak ki utazóhelyet, a fel- és leszál-
lást segítő rámpa automatikus mozgatású. A belső világítás LED 
technikájú, csakúgy, mint a jármű összes világítóberendezése. 
A plafonra előre és hátra is vetítő információs monitorokat lehet 
elhelyezni. Sok helyen található USB csatlakozó az utasok mobil 
eszközeinek töltésére. Mind a csuklós, mind a szóló kivitel végig 
alacsonypadlós, a csuklós járműveknél a középső harmonika is 
részben fényáteresztő.

ALFÖLDY MIKLÓS
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A német autóbuszgyártó új járművei a csúcskategóriát képviselik

Bemutatkozott az új MAN Lion’s City
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Több, mint ráncfelvarrás

Az új Lion’s City nem csupán ráncfelvarráson esett át, számos 
műszaki újdonságot tartalmazó, új tervezésű járműről beszél-
hetünk. Új járműhöz új erőforrás is jár, így teljes a kép. A D15 
jelölésű, soros hathengeres, 9 literes motor – amely csak SCR 
technikával és fix geometriás turbófeltöltővel teljesíti az immár 
legszigorúbb Euro 6d normákat is, bevezetése 2019. szep-
tember – 280, 330 és 360 lóerős kivitelben készül. Tehát már 
az MAN is beállt abba a sorba – ez már a tavalyi tehergépjármű-
bemutató programon is látható volt –, hogy ahol csak lehet, 
igyekeznek megszabadulni a rendkívül bonyolult és gyakori 
meghibásodásokra hajlamos kipufogógáz-visszavezetéses EGR 
rendszertől. A 330 lóerős motor csúcsnyomatéka 1400 Nm,
amely hihetetlenül tág tartományban, 900–1600 fordulat/perc 
között rendelkezésre áll. Az új erőforrás különlegessége az 
EfficientHybrid megoldás, amely egy egészen egyedi kivitelű, 
beépített start-stop rendszer. Ez gyakorlatilag egy kisfeszültsé-
gű, 48 volton üzemelő rásegítő, úgynevezett gyenge (mild) hib-
rid hajtás. A kihajtótengelyre a lendkerék elé egy nagy átmérőjű 
elektromotort integráltak, amely képes a mozgási energiát elekt-
romos árammá alakítani, a járművet mozgatni, és ez szolgál a bel-
sőégésű erőforrás indítómotorjaként is. Az új megoldás lényege, 
hogy megállásnál és elindulásnál a dízelmotor leáll, a hajtáshoz 
szükséges energiát a tetőn, a motor felett elhelyezett kisméretű 
energiatárolók biztosítják. Álló helyzetben ugyanerről a forrásról 
üzemel a jármű teljes világítása is. E technikai megoldásnak kö-
szönhetően a gyártó 16 százalékos üzemanyag-megtakarítást 
ígér, és további előny, hogy a városi dugóban és a megállókban 
immár nem pöfög feleslegesen az új Lion’s City. Haladás köz-
ben a ZF jól bevált hatfokozatú automatizált váltója biztosítja az 
optimális használatot. A takarékos üzemeltetés érdekében jelen-
tős súlycsökkentést is végrehajtott a gyártó. A kéttengelyes, 12 
méteres változat 1130 kilogrammal könnyebb a korábbi típusnál. 
Az első futómű független kerékfelfüggesztést kapott, ami rendkí-
vül jó hatással van a jármű stabilitására és kényelmére.

Az elődmodell méltó utódja

Az MAN autóbuszai mindig is kényelmes munkahelyet biztosítot-
tak a járművezetőnek. Nincs ez másként az új Lion’s City vezető-
állásával sem. A sofőrülés számos módon állítható és rendkívül jó 
tartást biztosít. A kormánykerék állításánál – ahogyan ez a városi 
járműveknél előírás is – a műszeregység és az ajtónyitót tartal-
mazó panel együtt mozognak. A műszeregység a megszokott 
analóg mutatókat tartalmazza, azonban a középső tft monitor 
immár színessé vált. Maga a vezetőállás tágas, több rekesz és tá-
roló áll a vezető rendelkezésére, így már egy másfél literes vizes 
palack is biztonsággal elhelyezhető. Az új Lion’s City autóbuszt 
rendkívül könnyű vezetni. Az irányváltásra és a sebességváltó ak-
tiválására a jól megszokott tárcsa áll rendelkezésre. A start–stop 
rendszer semmilyen külön vezetői trükköt nem igényel, automa-

tikusan teszi a dolgát. Az automatizált váltó finoman dolgozik, az 
átmenet a villanyhajtás és a dízelmotor bekapcsolódása között 
nem érezhető. A jármű rendkívül fordulékony, a kezelőszervek 
jól áttekinthetők és kézre esnek. Az új külső tükrök kiváló rálátást 
biztosítanak a jármű környezetére, ebben segít még az óriási, 
egészen alacsonyra húzódó szélvédő is. A tolatást hátsó kame-
ra könnyíti meg. A belső utasfigyelő tükör több részben osztott, 
segítségével a teljes utastér megfigyelhető. A hátsó ajtók fölé 
kamera került, a felső konzolon elhelyezett monitoron kísérheti 
figyelemmel a vezető az utasok fel- és leszállását.

Az új Lion’s City – amely szóló kivitelben 12, csuklósban pe-
dig 18 méter hosszú, több variációban rendelhető ajtóképlettel 
készül – mind az utasok, mind a járművezető számára egy ké-
nyelmes, jól használható és takarékosnak ígérkező jármű, méltó 
utódja lehet az elődmodellnek.

Megújuló turistabusz

A nürnbergi bemutató jó alkalmat nyújtott arra is, hogy a meghí-
vottak kipróbálhassák az MAN folyamatosan megújuló autóbusz-
kínálatának csúcsát jelentő Lion’s Coach luxusturistabusz modell-
jeit is. Ezt a szériát tavaly mutatták be, így itt volt az ideje, ha rövid 
úton is, de kipróbálni a járművet. Elegáns külső és bézs színekkel 
operáló, rendkívül magas minőséget képviselő, kellemes belső 
kialakítás jellemzi ezt a járműcsaládot. Természetesen a legújabb 
biztonsági előírásoknak megfelelő járműben – az új borulási szab-
ványt a tavalyi modellévben kezdték az autóbuszoknál alkalmazni 
– az elektromos tüzekre érzékeny helyeken automata füstérzékelő 
és a motortérben automatikus tűzoltó-berendezés is helyet kapott.

A TGE MINIBUSZVÁLTOZATA
Az újdonságok sorából az MAN életében a legújabb szegmenst, 
a kisáruszállítókat képviselő TGE család minibuszváltozata 
sem maradhatott ki. A rugalmas kialakítás itt is előnyként je-
lentkezik, választható automatikus működtetésű tolóajtó, szá-
mos üléselrendezési variáció, de még kerekesszék beemelé-
sére szolgáló szerkezet is illeszthető a TGE modellekhez.

Nemcsak az utasok helye 
kényelmes, hanem a gép-
kocsivezető munkahelye is 
első osztályú. Az automatizált 
rendszereknek köszönhetően 
a Lion’s Coach vezetése rend-
kívül egyszerű. A kipróbált modellt a D26-os, 12,5 literes motor-
család 460 lóerős változata hajtotta a 12 fokozatú automatizált 
TipMatic váltón keresztül. Az MAN új motorjaira jellemzően, ennél 
a típusnál is rendkívül tág tartományban áll rendelkezésre a leg-
magasabb forgatónyomaték, 930–1350 percenkénti főtengely-
fordulat között egyenletesen képes azt leadni. Emiatt jó fogyasz-
tást ígér ez a jármű is, amelyhez hozzájárulhat az EfficientCruise 
fantázianévre hallgató, terepkövető sebességszabályozó au-
tomatika és a hozzá kapcsolódó szabadonfutó berendezés is. 
Mindezek kombinációja egy vélhetően alacsony költségekkel 
üzemeltethető, minden igényt kielégíteni képes luxusautóbuszt 
jelent, amely két- és háromtengelyes változatban is készül.



VERSENYBEN

26 2018. JÚNIUSKÖZLEKEDÉSVILÁG

Kapcsolat a legnagyobb külföldi „magyar” várossal

Versenyhelyzet-elemzés: 
Budapest–London
Sorozatunk következő részében a 
Budapest és London közötti köz-
lekedési kapcsolatokat vizsgáljuk. 
Nyolc év alatt megduplázódott a 
két város közötti légiforgalom, ahol 
összecsapnak az árak, a szolgál-
tatások és a célrepülőterek városi 
kapcsolatai is.

Közúton, vasúton

A két főváros közel 1800 kilométeres 
távolsága miatt mára az utasforgalom 
nagy része légi útra terelődött. A sok cso-
maggal utazók (ki-, illetve hazaköltözők) 
között rendszeres az autós megoldás is, 
amely komolyabb pihenés nélkül 24 órás 
utat jelent, Ausztria–Németország–Fran-
ciaország (vagy Belgium) útirányon ke-
resztül. Az autók Calais és Dover között 
komppal vagy az Eurotunnel egyik autó-
szállító szerelvényével tudnak átkelni a La 
Manche csatornán. A telekocsis oldalak 
33 ezer forintért kínálják a kisbuszokban 
elérhető helyeket a közúti megközelítést 
választóknak.

A fapados repülők térnyerése előtt 
több közvetlen buszjárat volt Londonba, 
de mára a Volánbusz/Flixbus szerdán 
és pénteken Budapestről induló járata 
maradt, amely 29 óra alatt jut el a Népli-
getből a londoni Victoria Coach Statioinig. 

A 27 000 forintos árban benne van egy 
fedélzetre felvihető hét kg-os kis kézipogy-
gyász és egy 20 kg-os a csomagtérben. 
Más napokon csak átszállással (Bécs vagy 
Párizs), 24–30 ezer forint közötti áron, 
28–30 óra közötti menettartammal lehet 
menetjegyet foglalni nyáron a zöld-sárga 
buszokra. A repüléstől tartók választhat-
ják 18 600 Ft (irányonkénti) kezdőártól, 
prágai átszállással, 29 órás menetidővel a 
Regiojet luxusbuszokat is. Itt még kisebb 
kézipoggyász vihető a fedélzetre, de picit 
nagyobb csomag adható fel, akár 30 kg-
ig is. Külön díj ellenében további csomag 
vagy kerékpár is szállítható.

Az elszánt utazó a vonatot is választ-
hatja, az ajánlott útvonal két átszállás-
sal Budapest–München (éjszaka)–Pá-
rizs–London lehet. A jegyvásárlás elég 

körülményes, mert a MÁV-START nem 
minden vonatra tud jegyet és helyjegyet 
kiállítani, de a Keleti pályaudvaron műkö-
dő Wasteels utazási iroda igen. Érdemes 
lehet a Deutsche Bahn weboldalán körül-
nézni, a Párizs–London szakaszra pedig 
az Eurostar saját oldalán foglalni. A jegy-
árak nagyon változók, 28–77 ezer forint 
között mozognak egy héten belül is az 
összesített egyirányú jegyárak.

„Hagyományos” szolgáltatóval

Az utasok többsége a légi járatokat vá-
lasztja, közel másfél millió utas repül a két 
város között évente. A MALÉV csődje óta 
csak a British Airways tekinthető „hagyo-
mányos” szolgáltatónak, amely naponta 
négy járattal repül London–Heathrow-ra. 

SCHULEK TIBOR

Az utasok többsége a repülést választja Budapest és London között

Ma már csak két autóbuszos szolgáltatóval 
utazhatunk Londonba. Az egyik a Flixbus…

…a másik a prágai átszállással 
közlekedő Regiojet
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A brit céget választók egy hónapra előre 
32–45 ezer forintos jegyárral számol-
hatnak, amibe egy kézi- és egy 23 kg 
súlyú, normál feladott poggyász is bele-
tartozik, valamint a fedélzetre egy továb-
bi laptoptáskát és a duty free boltokban 
vásárolt ajándékokat is fel lehet vinni. 
Hétköznap limitált darabszámban olyan 
jegyek is elérhetők, amelyek csak kézi-
poggyászt tartalmaznak (23 ezer forint). 
A repülőn egyszerű étkezés, azaz szend-
vics és üdítő is biztosított a 2,5 órás úton. 
A repülőgépeken elérhető a business osz-
tály is, amely nagyobb csomagkeretet, ké-
nyelmesebb bőrfotelt, lounge használatot 
és meleg étkezési lehetőséget is biztosít 
(153 ezer forinttól) az üzleti utazóknak.

A legnagyobb londoni repülőtér első-
sorban átszállóforgalomban fontos, de 
nagyon kedvező a közlekedési kapcsola-
ta a belvárossal is. Az óriási komplexum 
Londonon belül a 6-os zónában találha-
tó, a 40 perc alatt ide érkező Piccadilly 
Line metróvonal végén helyezkedik el. A 
repülőtérről busszal is elérhető London 
belvárosa, a menetidő kb. 1 óra, a jegy-
árak 10 fonttól kezdődnek. A Terravision 
és National Express buszok 24 órában 
közlekednek ezen az útirányon. Heath-
row Express és Heathrow Connect néven 
közvetlen vonatok is indulnak a repülőtér 
alól, hasonló díjszabással.

Ellenőrzött csomagok

A piac legnagyobb szereplője a Wizz Air, 
amely hétfőn, pénteken és vasárnap napi 
öt, a többi napokon pedig négy járatot in-
dít London–Luton repülőterére. A szoká-
soknak megfelelően nagyon változatos a 
repülőjegyek alapára (14–40 ezer forint), 
amibe csak kézipoggyász tartozik bele. 
A lila cég poggyász-politikája alapján az 
első 90, illetve 140 táska vihető a fedél-
zetre, a többiek csomagját a csomag-
térbe teszik. A kézipoggyászok méreteit 
szigorúan ellenőrzik, amely sok konfliktus 
forrása, hiszen pluszdíjakat szednek be a 
gondatlanul pakoló utasoktól. A feladott 
poggyász mellett a nagyobb lábterű he-
lyekért és újabban a garantált együtt ülé-
sért is pluszpénzt kér a WIZZ. A poggyász 
akár 32 kg is lehet.

A magyar hátterű légitársaság a Luton 
repülőteret használja, amely Londontól 
északra 50 km-re található. A Wizz Air 
tavaly bázist alapított Luton repülőterén, 
idén május 4-től pedig angol engedélyek-
kel, Wizz Air UK néven, angol lajstromo-
zású gépekkel is repül, Budapest felé is. 
A lutoni fapados repülőtérről a város meg-

közelítésére számos autóbuszos szolgálta-
tó áll rendelkezésre (Terravision, National 
Express, Greenline, easybus), a belváros-
ba a menetidő kb. másfél óra, a jegyárak 
itt is 10 fonttól kezdődnek. Gyorsabb, 
viszont drágább a vonatos megoldás: 
Luton Airport Parkway állomásról London 
belvárosába kb. 40 perc alatt eljuthatunk, 
a legolcsóbb jegy 14 font. A vasútállomásra 
10 percenként indul busz a repülőtéri ter-
minál elől, a viteldíj két font.

Sarcoló írek

A Ryanair hétfőn, szerdán és pénteken 
napi négyszer, a többi napokon három-
szor repül London–Stansted légikikötő-
be. Az ír fapados is dinamikusan árazza 
a jegyeket, így a nyári hónapokra 12–60 
ezer forint között szóródnak az alapárak. 
A kézipoggyász mellett egy további kis-
méretű táskát is a fedélzetre lehet vinni, 
amíg van hely. A feladott poggyász lehet 
15 vagy 20 kg-os, eltérő díjazás mellett. 
Az ír cég sokat fejlesztett minőségpolitiká-
ján az elmúlt években, így váratlanul érte 
az utazókat a legújabb sarcolási ötlete: az 
együtt utazókat, így akár a családokat is 
szándékosan szétülteti az online check in 
alatt, és csak pluszdíj ellenében biztosítja 
az együttes elhelyezést. Az új rendszer 
bevezetése óta érezhetően lassult a gé-
pek beszállítása, hiszen az utasok egy-
más között cserélik (vissza) a helyeket. A 
legelső szabad ülőhely-választásos fapa-
dos rendszerhez képest jelentős a vissza-
lépés, amely a jó ülőhelyek szabad elfog-
lalásával gyorsította a gépek beszállítási 
idejét is. London Stansted repülőtere a fő-
várostól 62 kilométerre északra, Stansted 
Mountfitchet város mellett helyezkedik el. 
A másfél órás buszos eljutást ugyanazok 
a szolgáltatók, hasonló feltételek men-
tén biztosítják 10 fonttól, mint Lutonban. 
Itt is rendelkezésre áll a gyorsabb vasúti 
eljutás, amely kb. 35 perc, a jegyárak 15 
fonttól kezdődnek a Stansted Expressnél.

Poggyászok a gép hasában

A londoni útvonal másik hagyományos 

szereplője a brit easyJet, amely hétfőn, 

csütörtökön és vasárnap kétszer, a töb-

bi napon egyszer repül London második 

legnagyobb repülőterére, Gatwickre. Az 

alapárak tekintetében kicsit magasabb a 

narancssárga–fehér cég árfekvése, de az 

átlagos jegyárban nincs jelentős eltérés. 

A sztenderd méretű kézipoggyász mel-

lett itt is fizetni kell a feladandó csoma-

gokért. Az easyJet is követi azt a bevett 

gyakorlatot, hogy túl sok fedélzeti csomag 

esetén a később érkezők poggyásza a 

gép hasában utazik. Gatwick Londonon 

kívül, délen, Crawley város mellett he-

lyezkedik el, és másfél órás busz- vagy 

35 perces vonatútra található a belváros-

tól. Az autóbuszos árak és a főbb szolgál-

tatók megegyeznek a többi reptérrel, míg 

a vonatoknál három szolgáltató aktuális 

árait kell összehasonlítani: Gatwick Exp-

ress, Southern Rail, Thameslink. Gatwick 

is izgalmas repülőtér lehet az átszálló uta-

soknak, hiszen sokszor innen olcsóbb 

tengerentúli repülőjegyet találni, mint a 

Heathrow-ról.

Tavaly óta elérhető közvetlen repü-

lőjárattal London negyedik repülőtere, 

Southend is. A Flybe kedden, csütörtö-

kön, szombaton repül és félfapados ára-

zásával új alternatívát kínál, elsősorban 

a London keleti külvárosában vagy a kör-

nyéken lakóknak. A Flybe Embraer 170-

es repülőire is alapáron csak a sztenderd 

kézipoggyász méretet és egy laptoptáskát 

lehet felvinni, a nagyobb csomagokért 

fizetni kell. A repülőjegyárak 12 ezer fo-

rinttól indulnak. A repülőtérről vonattal 

elérhető London belvárosa is, a jegyárak 

13 fonttól kezdődnek Greater Anglia szol-

gáltatónál. 

A Wizz Air a Luton repülőteret 
használja, ahol tavaly bázist 
is alapított
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Amit kínálunk:
•  folyamatos, hosszútávú (többéves) munka 
•  havi 10–12 000 km futásteljesítmény;

kilométerdíj + út-, híd- és alagútdíjak, állásdíj;
üres kilométerek és várakozás díjazása

•  heti elszámolás és pontos, 30 napos fi zetési határidő
•  többnyire komplett fuvarok  
•  magyar nyelvű közvetlen irányítás

Viszonylatok: Németország–Magyarország/Szlovákia/Csehország/Szlovénia/Ausztria–Németország

Amit kérünk:
•  EUR5 vagy EUR6 megavontatók (950 mm 

nyeregmagasság), pótkocsi nélkül
•  pozitív hozzáállás és megbízhatóság, 

precíz munkavégzés
•  az alvállalkozói autók irányításunk alá 

kerülnek, a sofőröknek ingyenes képzést 
biztosítunk eszközeinkről,
rendszereinkről és elvárásainkról 

Érdeklődni: 
Lendvay Beatrix
Tel.: +36 30 654 0335
E-mail: beatrix.lendvay@eklof.fi 
Web: www.eklof.fi 

A fi nn Kuljetus Eklöf Oy alvállalkozókat keres bérvontatásra
közép-kelet-európai munkára, augusztusi és/vagy azonnali kezdéssel.
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Új és használt járművekkel frissítenek a személyszállító cégek

Sokszínű autóbuszpark
Jól halad a hazai autóbuszpark 
megújítása a Volánbusznál és a 
térségi közlekedési központoknál. 
Még tavaly kezdődött meg az iga-
zán látványos átlagéletkor-csökke-
nése a volános távolsági flottáknak, 
ami új és használt járművek érkezé-
sével ebben az évben is folytatódik.

Az idén eddig forgalomba álló beszerzé-
sek nagyobbik része használt autóbusz, 
amelyek tendereztetését még 2017-ben 
indította a Volán Buszpark Kft. A 138 dara-
bos, 10 évnél fiatalabb járművekre vonat-
kozó tendert az M6 L.O.G. Kft. nyerte meg 
az FHB Bankkal közösen, és az egész 
országba szétszórva érkeztek járművek. 
Ezen felül még tavaly külön kiírtak egy 10 
darabos távolsági, nemzetközi forgalomra 
is alkalmas „Tempo100” tendert, melyben 
szintén az M6 L.O.G. Kft. lett a befutó. A 
lízingkonstrukció keretében itt szinte új, 
alig egyéves, lengyel eredetű Mercedes 
Tourismók álltak forgalomba a Volánbusz-
nál, és vették fel a FlixBus/Eurolines for-
maruhát. Beszerzésre került 20 darab új, 
kéttengelyes Neoplan Tourliner autóbusz 
is, a szépséges hófehér buszok közül ki-
lenc a Volánbuszhoz került, hat az ÉMKK 
Zrt., öt a KMKK Zrt. flottáját bővítette.

Az első negyedévben hirdették ki a 30 
újszerű távolsági busz beszerzésére kiírt 
tender győztesét, ahol a befutó végül a 
Volvo 9700-as típusa lett, amelyet Litváni-
ából hozott be a forgalmazó Volvo Hungá-
ria Kft. Az autóbuszok átlagéletkora itt is 
egy év körül van, amelyet 16-10-4 arány-
ban osztottak szét Budapest (Volánbusz 
Zrt.), Szolnok (KMKK Zrt.) és Békéscsaba 
(DAKK Zrt.) között. A beszerzett buszok 
között elegáns, de arculatilag idegen, fe-
kete színű jármű is található.

Végre pont került a hosszú ideje mun-
ka nélkül álló 28 Volvo 7900H hibrid ko-
csi kálváriájának végére is. A korábban 
a T&J Busz Projekt Kft. által Budapesten 
üzemeltetett égszínkék kocsik áprilistól 
a főváros agglomerációs viszonylatain 
közlekednek Volánbusz felirattal. A fel-
szabaduló, tisztán dízeles Volvo 7900-
asok pedig „sárgulni” kezdtek, de nem az 
irigységtől, hanem csak átköltöztek a Pest 
megyei szolgáltatási terület más részére, 
ahol az eredeti Volánbusz színben fognak 
járni Érd és Szigethalom térségében.

Az elővárosi flotta szinten tartása érde-
kében újabb használt Volvo 7700-as csuk-
lós buszokkal lett „gazdagabb” a Volánbusz 
és még néhány hazai közlekedési központ. 
Az idősebb, átlagosan 10 éves kocsik Né-
metországból érkeztek, de még így is elő-
relépést jelentenek, hiszen klimatizáltak és 
alacsonypadlós kialakításúak. Többek kö-
zött hét jármű került Monorra, míg Szigetha-
lomra öt példány, így a mostaniakkal együtt 
összesen 66 hasonló típus van a cégnél.

Lassan forgalomba állnak a Veolia 
Nederlandtól beszerzett VDL Ambassador 
200-as típusú buszok is. A korábban ter-
vezett 200 kocsiból eddig mintegy 50 ér-
kezett meg. A két Volán társaság területén 

alvállalkozóként működő Partiscum Busz 
Kft.-nél és a Color Tours Kft.-nél felbuk-
kanó 10 évesnél öregebb kocsikkal Pest 
megyében és Kecskeméten is lehet talál-
kozni. A fehér, sárga vagy piros színű bu-
szokat mindkét cég az M6 L.O.G. Kft.-től 
bérli. Bár az eredeti tervek szerint a prob-
lémás – szintén 10 éves – King Long kínai 
buszokat váltotta volna a holland típus, de 
az első lépésben a legidősebb egyéb bu-
szok álltak le.

A járműpark megújítása 2018-ban 
folytatódik. Új beszerzésű járművek for-
galomba állítása is várható, többek között 
az Ikarus/Modulo csuklós buszok beér-
kezésével.

Alig futott Tempo100-as használt
buszok a FlixBus–Volánbusz-flottában

Tízéves Volvo kocsikkal frissített elövárosi
állomány Népliget buszállomáson

A mai magyar buszgyártást
a Credo elövárosi
és távolsági kocsijai képviselik
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Új, elérhető alternatíva a városi közlekedésben, ahol mindenki nyer

A közösségi autózás erősödése Budapesten
Miért ragaszkodunk a drágán fenntartható saját autóhoz, ha könnyen és 
gyorsan elérjük a közöst? Miért szennyezzük a környezetet, ha elérhető a 
villanyautó? Miért fizetünk a parkolásért, ha nem kell? Miért álljon a ház 
vagy a munkahely előtt egész nap az autó, ha úgysem használjuk? Miért 
ne kereshetnénk az autóval pénzt, amíg nyaralunk?

Fenntartható mobilitás

Sokan a városi lét elengedhetetlen kellé-
kének tartják az autót, ami valóban egy 
praktikus és a magánszférát is védő köz-
lekedési eszköz. Ugyanakkor a belváros-
ban élők sokszor napokig nem mozdulnak 
a kocsival, hiszen a parkolás nehézkes, 
egy másik kerületben már drága is lehet. 
Az autó fenntartásának sok költsége fix, 
és akkor is jelentkezik, ha a tulajdonosa 
keveset használja. Egyre több városlakó 
kombinálja a kerékpár-, a közösségi köz-
lekedés és a gépjárműhasználatot, hogy 
optimalizálja a közlekedésre fordított időt, 
költséget, és csökkentse a lokális környe-
zetének terhelését.

A fenntartható mobilitás egyik eszköze 
az autómegosztó rendszer, amely számos 
konstrukcióban működőképes lehet. Az 
állomásközpontú megoldás esetében – 
hasonlóan a BKK–MOL Bubi közösségi 
kerékpár állomásokhoz – a járműveket 
meghatározott pontok között lehet igény-

be venni, míg a szabad (floating) rendsze-
rek esetében egy megadott körzetben 
bárhol felvehető, illetve leadható a jármű.

Regisztrációhoz kötött

Hollandiában és Németországban már a 
80-as évektől kísérleteztek az autómeg-
osztással, de az igazi áttöréshez az online 
technológiák nagyarányú elterjedésére 
volt szükség. Budapesten 2013 óta léte-
zik állomásközpontú rendszer, amelyben 
az Avalon Car(e) Services volt az úttörő, 
akik saját autókölcsönző rendszerük ki-
egészítéseként indították a szolgáltatást. 
Ezek a rövidtávú (jellemzően városon 
belüli) bérlések még az ügyfelek részé-
ről nagyobb tervezést igényelnek, hiszen 
az autót időben le kell foglalni, a felvételi 
pontokat meg kell közelíteni. Az Avalon 
számos céges partnerrel működik együtt, 
akik a céges autóflotta helyett vagy annak 
kiegészítéseként veszik igénybe a szol-
gáltatást. A csatlakozási díj egyéni ügyfe-

leknek magasnak tűnhet, de a tényleges 
használati díj alacsony. Az autók jellem-
zően kis- és alsóközép-kategóriás nor-
mál, benzin-, dízelüzemű gépjárművek. 
A 4900 forintos regisztrációt követően 
kauciót kell fizetni, ami az önrész függ-
vényében 50–120 ezer forint is lehet. A 
havidíj 990 forint (akcióban esetenként 
ezt elengedik), 30 percenként 230 forint 
az autóbérlési díj és 71 forint a kilométer-
díj. A bérelhető autók között kisfurgonok 
is találhatók, amivel bútort vagy nagyobb 
háztartási gépet is lehet szállítani, kiváltva 
a klasszikus házhoz szállítást.

Éjszakai töltés

Más típusú igényeket, az ad hoc utazáso-
kat szolgálja ki a 2016 novemberében in-
dult GreenGo, amely a taxi- és közösségi 
közlekedés alternatívája lehet. Az állomá-
sok nélküli, szabad megosztási rendszer 
mára 168 tisztán elektromos VW Up sze-
mélygépkocsit számlál, amelyeket a sa-
ját applikáció segítségével könnyen meg 
lehet találni a belvárosban. A GreenGo 
szolgáltatási területe folyamatosan bővül, 
jelenleg 50 négyzetkilométeres területen, 
jellemzően a Hungária körúton belül hasz-
nálható, azaz innen lehet felvenni és ide 
kell visszahozni a kocsikat, de Pest megye 

Egyre több városlakó kombinálja a kerékpár-, a közösségi közlekedés
és a gépjárműhasználatot, hogy optimalizálja a közlekedésre fordított időt.

GreenGo VW e-UP
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határáig a kocsik használhatók. Az appli-
káció megmutatja az autó akkumulátorá-
nak töltöttségi állapotát, így megnézhető, 
hogy ez elegendő-e a tervezett utunkhoz. 
A járművek töltéséről a cég gondoskodik, 
általában éjszaka, így a felhasználónak 
ezzel nem kell foglalkoznia.

Tiltott az autóbuszsáv

A szolgáltatás a fiatal felnőtt lakosság kö-
rében gyorsan népszerűvé vált, akik sa-
ját autó helyett a villanyautózás élményét 
választották. Az elektromos VW kisautók 
100–140 km-t tudnak reálisan megtenni, 
átlagosan másfél–két naponta tölteni kell 
őket. A GreenGo diszpécserközpontjában 
figyelik a területi eloszlásokat, így szük-
ség esetén beavatkoznak és átcsopor-
tosítanak néhány autót a frekventált, de 
éppen kiürült területekre. A 4990 forintos 
egyszeri regisztráció után (akcióban leau-
tózható később ez a díj) itt is 990 forint a 
havidíj, és 65 forint egy perc használat (ki-
lométer és bérlési idő korlátozás nélkül), 
valamint elérhető egy havidíjmentes, de 
80 forintos percdíjú csomag is. Van parko-
ló és várakozó üzemmód, amikor más nem 
viheti el az autót egy gyors ügyintézés alatt 
sem, ez 15, illetve 20 forint, csomagtól 
függően. Az autók rendelkeznek casco 
biztosítással, ennek önrésze 100 ezer fo-
rint, afölött a kárérték 10 százaléka.

Nagy előny, hogy a zöld rendszámmal 
ingyenes a parkolás Budapesten, ezzel 
sem kell foglalkozni a felhasználóknak. A 
KRESZ-szabályok betartása persze köte-
lező, és a közkeletű tévhittel ellentétben 
a buszsávokat sem használhatják a zöld 
rendszámú autók. A GreenGo végső cél-
ja, hogy 70–80 négyzetkilométeren és 
300–500 autóval rendelkezzenek majd. 
A felhasználók száma üzleti titok, az vi-
szont nyilvános, hogy a bérlők jellemző-
en hét–nyolc km távolságra használják 
az autót, 35–38 percig utaznak, amiből 
10–12 perc várakozás. Hétköznap több 
rövidebb, míg hétvégen kevesebb, de 
hosszabb távú utazást kezdeményeznek. 
A budapesti taxi kilométer és várakozási 
díjakat figyelembe véve sokszor kedve-
zőbb egy közösségi autóhasználat, mint a 
sárga szolgáltató megvárása és kifizetése.

A MOL duplázni akar

2018 januárjában új szereplő lépett a 
piacra, amikor a MOL Limo 300 autóval 
elindította saját autómegosztó szolgálta-
tását. A hasonló elven és műszaki megol-
dásokkal, sőt azonos autótípussal induló 

szolgáltatás óriási kampánnyal indította az 
évet, így negyedév alatt több, mint 20 ezer 
regisztrált ügyfelet szerzett. A szürke–
zöld Volkswagen Up autókból 200 benzi-
nes és csak 100 elektromos meghajtású. 
A MOL tervei szerint (a töltőhálózat bőví-
tésével párhuzamosan, illetve az akku-
mulátorkapacitások növekedésével) ez az 
arány megfordul, sőt a jövőben kizárólag 
elektromos járműveket helyeznek majd 
üzembe. Addig maradnak a benzinesek 
is, amelyek annyira fapadosak, hogy még 
klíma sincs bennük, ami 2018-ban elég 
szomorú spórolás. A pezsgő piac mindkét 
szereplő számára bővülést hozott, hiszen 
a rendszerek ismertsége jelentősen meg-
nőtt. A MOL 5990 forintos regisztrációt 
követően két csomagot kínál az ügyfe-
leknek: a 990 forintos havidíj mellett 66 
forintos percdíj, vagy havidíjmentes elérés 
77 forint/percért; a várakozás 15 forint. A 
bevezető időszakban a regisztrációs díjtól 
eltekintettek. A működési zóna is nagyon 
hasonló, elsősorban a Hungária gyűrűn 
belül, Budán pedig az Etele tér–Pasaré-
ti út tengelyen belül használható. A MOL 
2021-ig megduplázza majd az utcán lévő 
autók számát, és egyre nagyobb teret 
nyújt a környezetbarát megoldásoknak.

Mindenki nyertes

Attól, hogy mi éppen külföldön nyaralunk 
vagy dolgozunk, autónk még járhat a vá-
rosban, sőt pénzt is kereshet nekünk. Az 

immár két és fél éve működő Beerides 
szolgáltatás lényege, hogy a tulajdo-
nosok bérlésre kínálják fel a repülőtéri 
parkolóban hagyott autójukat, amelyet 
Magyarországra látogatók használnak a 
megadott időszakban. A bérlő és bérbe-
adó oldaláról is casco biztosítással védett 
ügyleten mindenki nyer. A bérlő az átlagos 
bérautó árszínvonalához képest 50–70 
százalékkal olcsóbban jut egy átlagos, 
használható autóhoz, míg a tulajdonos az 
ingyenes parkolás mellett még pénzt is 
keres, és egy kitakarított autót kap vissza 
hazaérkezésekor. Az üzemeltető magyar 
startup cég pedig egyre több városban 
terjeszkedik, sikeresen meghonosította a 
rendszert. Eddig 25 ezer sikeres tranzak-
ción vannak túl, és a bérlők több napra, 
jellemzően öt–hét napra veszik bérbe a 
repülőtéren hagyott autókat.

A közösségi autómegosztás felfutása 
hazánkban is elkezdődött. Budapest után 
a vidéki nagyvárosok is bekapcsolódhat-
nak, hiszen nemzetközi szinten terjed ez 
a közlekedési forma. Németország több 
száz városában, 150 cég közel kétmillió 
felhasználót tart számon. A világ legna-
gyobb autómegosztó cége, a car2go há-
rom kontinens 26 városában van jelen és 
hárommillió ügyféllel rendelkezik. Dinami-
kus növekedésére jellemző, hogy ügyfe-
leinek számát két év alatt duplázta meg. 
A közösségi autóhasználat Budapesten is 
egyre több ember számára jelent valódi 
alternatív közlekedési módot. 

A budapesti taxi kilométer és várakozási díjakat
figyelembe véve sokszor kedvezőbb egy közösségi autóhasználat,

mint a sárga szolgáltató megvárása és kifizetése.

MOL Limo VW e-UP
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A Ryanair ír diszkont légitársaság
módosítja stratégiáját

Bécs a fapadosok harcának 
legújabb színtere

Európa legnagyobb fapados légitársasága, a Ryanair csak lassan heveri 
ki az év végi járattörlések okozta káoszt, ami időlegesen a fejlődését is 
visszavetette. A növekedési pályára most visszatérő, immár a minőségre 
is jobban ügyelő cég versenybe száll az osztrák piacért.

Zűrös év vége

Jelentős átalakuláson megy keresztül 
a diszkont légitársasági modell legna-
gyobb európai szereplője. Az ír Ryanair 
2017-ben megkezdődött minőségi ja-
vulása (fedélzeti szolgáltatások javítása, 
áttekinthetőbb honlap, kedvezőbb cso-
magszabályok, üzleti utazási csomagok 
stb.) jelentős gellert kapott az év végén. 
A szabadságolási szabályok megváltozá-
sa miatt a negyedik negyedévben olyan 

sok szabadságot kellett kiadni a repülő-
személyzet számára, hogy jelentős me-
netrendi módosításokra, járattörlésekre 
kényszerült a cég. A megtorpanó növe-
kedési ütem miatt sok új járatot nem tu-
dott elindítani, a gépek egy része a földön 
vesztegelt. A cég megváltoztatta személy-
zeti politikáját, és a szakszervezeteket 
elismerte tárgyalópartnernek, miután so-
rozatos sztrájkok voltak Európa-szerte. 
A nehéz év vége ellenére az egész éves 
utasszám 10 százalékkal meghaladta 
a 2016-os teljes évit. Az ír fapados 129 
millió embert fuvarozott járatain, a gépek 

átlagos töltöttsége a korábbi 95 százalék 
körül alakult. (Bár abszolút utasszámban 
a Ryanair vezet, arányaiban a Wizz Air 
jobban növekedett 2017-ben; a magyar 
kötődésű cégnél 30,9 millióan repültek, 
21 százalékkal többen, mint egy évvel 
korábban.)

Stratégiaváltás

A részvényesek felé jelzett profitcsökkené-
si figyelmeztetés után jelentős struktúra-
módosításba kezdett a Ryanair, valamint 
a brit engedélyek beszerzésével felkészül 
a Brexit tárgyalások minden lehetséges, a 
céget érintő kimenetelére. Bejelentették, 
hogy novemberben bezárják a glasgow-i 
bázisukat, az ottani gépet Edinburgh-ba 
helyezik át, ahonnan tizenegy új járatot 
indítanak majd. A legfontosabb piacokon, 
így Németországban, Spanyolországban 
és Olaszországban is látványosan és fo-
kozatosan bővítik a járatszámokat, többek 
között a korábban elképzelhetetlen Frank-
furt am Main bázisnyitást is meglépték. 
Frankfurt-Hahn repteréről négy útvonal 
került át a központi repülőterére március-
ban. A stratégia részeként a légitársaság 
tavaly megnyitotta bázisait több német 
nagyvárosban, köztük Nürnbergben és 
Berlin Schönefeld repülőterén is. Ezek a 
lépések is mutatják azt a nemzetközi ten-
denciát, hogy a fapados cégek már nem 
feltétlenül kerülik el a központi reptereket.

A cég elkezdte vizsgálni a legnagyobb, 
még bázis nélküli piacát, a franciát. Vár-
hatóan az idei évben bázisállomást nyit-

SCHULEK TIBOR

Elsősorban a német és osztrák piacra fókuszál az ír fapados

Nagyvárad repülőtere és a környék utasai a legnagyobb
vesztesei a romániai kapacitáscsökkentésnek
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nak Paris Beauvais repülőtéren, ahová 
már most is heti 182 járattal közlekednek, 
majd Marseille (124) és Toulouse (62) kö-
vetkezhet. Franciaország jelenleg a nyol-
cadik legnagyobb piac a Ryanair számá-
ra, 32 repülőtérre érkeznek más bázisról 
repült kék-fehér repülőik. A cég igyekszik 
megőrizni piacvezető pozícióját Olasz-
országban is, ahol az Alitalia csőd közeli 
helyzetének rendezésére vár a piac. Az 
újabb bővülési hullám része, hogy piac-
ra lépnek Ukrajnában, és az ősszel 10 
útvonalon indítják el járataikat Kijevbe és 
további öt útvonalon Lvovba. Ugyanekkor 
jelentősen mérsékeli romániai jelenlétét a 
társaság. Bukarestben csak teljesítményt 
csökkentenek, de Craiova kiszolgálása 
teljesen megszűnik (Spanyolország fe-
lől), valamint egy év után felszámolták a 
temesvári bázist is, mindössze két járat 
maradt (Milánó és a belföldi kapcsolat, 
Bukarest felé). A felszabaduló gépek Né-
metországba kerülnek, ahol jobb megté-
rüléssel tudnak repülni. Június elsejétől 
jelentősen csökkenti kapacitásait a görög 
piacon is a Ryanair, amely itt elsősorban a 
belföldi járatokat érinti, és bezárja a Kréta 
nyugati részén, Haniában működő bázisát 
is. A munka nélkül maradó gépek innen 
szintén Németország felé repülnek.

Boeingekre várva

A Ryanair már több, mint egy éve átszálló-
jegyeket is kínál néhány kijelölt nagy bá-
zisán. A legalább két és fél óra átszállási 
idő megléte esetén igénybe vehető szol-

gáltatásért az alapárakon felül még plusz 
20 eurót is elkér a cég. A tapasztalatok 
alapján a rendszert bővítik és más légi-
társaságok, így Dublinban az örök konku-
rens Air Lingus (tengeren túli járatai) felé 
is kiterjesztik.

A tavasz beköszöntével a Boeing átadta 
a Ryanair számára a cég által közvetlenül 
megvásárolt ötszázadik Boeing 737-est. A 
flottában jelenleg mintegy 435 repülőgép 
teljesít szolgálatot, azaz a gépek egy ré-
szével öregebb típusokat is leállítottak, az 
egységes 737-800-as flotta átlagéletko-
ra így 6,7 év. 2019-től érkezhetnek majd 
a 197 férőhelyes, új generációs Boeing 
737MAX8-200 típusok, amelyből már az 
opciót is lehívta a gyártól, így 135 új gépre 
van érvényes szerződése.

Merész elképzelések

A lengyel piacon átmeneti visszavonulót 
fújt az ír cég, amikor 2017-ben – mun-
kaerőhiány miatt – csökkentette a jára-
tai számát, és egy járatpár kivételével 
a belföldi repüléseket is megszüntette. 
A visszatérést viszont más stratégiával, 
a charter piac lefölözésével képzelik el 
a dublini központban. Lengyel lajstromba 
került egy gép (Ryanair Sun Polska), amit 
a tervek szerint még a szezon kezdete 
előtt tovább bővítenek, és az idei szezon-
ban Athén, Chania, Kefalonia, Iraklió és 
Szaloniki irányába fognak repülni lengyel 
utazási irodák megrendelésére. A Ryanair 
új charter leányvállalata a lengyel Enter 
Air, a szintén lengyel Small Planet Airlines 

Polska és a cseh tulajdonú Travel Service 
ellenében fog küzdeni a milliós piacért. 
A szerénynek nem mondható ír tervek 
szerint két év alatt itt is piacvezető pozíci-
óra tesz szert az új cég.

Előzés a bécsi reptéren

Az Air Berlin – Niki csődjét követően he-
ves piaci mozgások indultak be. A német 
és osztrák repülőtereken felszabaduló 
kapacitásért egyszerre indult a Lufthansa 
csoport (Eurowings), az easyJet, a Wizz 
Air és az IAG csoport is. A Niki romjain 
meginduló Laudamotion légitársaság-
ban – még a tényleges elindulás előtt – 
24,9 százalékos részesedést szerzett a 
Ryanair, így mindenkit beelőzött a bécsi 
repülőtéren. Az írek pénzügyi és me-
nedzsment támogatást nyújtanak Niki 
Lauda részére, aki továbbra is a cég elnö-
ke maradhat. A Ryanair rögtön hat repü-
lőgépet ad bérbe személyzettel együtt a 
Laudamotionnek a 2018-as nyári szezon-
ra, így 32 útvonal lesz a nyári menetrend-
ben: osztrák, német és svájci városokból 
a mediterrán térségbe, legfőképp Mallor-
cára. A Ryanair célja, hogy felvásárolja 
a Laudamotion részvényeinek 75 száza-
lékát, amennyiben azt az illetékes ható-
ságok is jóváhagyják, és három év alatt 
nyereséges, menetrend szerinti és char-
terjáratokat üzemeltető, alacsony költsé-
gű osztrák légitársaságot hozzon létre. 
Kezdésként a kiemelten fontos üdülőjára-
tokra, a főszezonra több ezer 20–30 euró 
közötti alapjegyárat dobtak piacra.

A Laudamotion Ferihegyen is megfordult, de rendszeres járatai most még nem lesznek

Komoly lehetőségek a charter piacon

Minden eshetőségre felkészülve
várja a Ryanair a Brexit-et, hiszen
a legnagyobb piaca a szigetország
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Közel egy napig a levegőben – van, hogy végig sötétben

Ultrahosszú légi járatok és utasaik
A kereskedelmi repülés hőskorá-
ban több napig is tarthatott egy 
kontinensek közötti repülőút, leg-
inkább a repülőgépek hatótávol-
sága miatt, az utasoknak gyak-
ran szállodában kellett pihenniük 
két hosszabb repülés között. Ma 
egy leszállással vagy átszállással 
mindegyik kontinens elérhető a 
másikról. Közel az idő, amikor akár 
közvetlen légi járatok is indíthatók 
lesznek bármely két pont között, 
csak az utasoknak kell majd kibírni 
a közel 20 órás repülőutat.

(Kenguru)ugrás a sötétbe

Perth–London közvetlen járatot indított a 
Qantas, az ikonikus ausztrál légitársaság. 
A 17 óra 20 perces menetidővel közleke-
dő Boeing 787-es repülőgépek az elsők, 
amelyek menetrend szerint, leszállás nél-
kül repülnek az ötödik kontinensről egye-
nesen a brit fővárosba. Kilencvenhét évet 
várt a Qantas arra, hogy erre alkalmas 
géppel rendelkezzen. Korábban „kengu-
ruugrásnak” nevezett leszállás keretében 
a Qantas gépei is megálltak tankolni Ázsia 
vagy a Közel-Kelet valamelyik forgalma-
sabb repülőterén. Ausztrália és London kö-
zött egyébként 70 éve van rendszeres légi 
kapcsolat, amely korábban Tripoli–Kairo–
Karacsi–Kalkutta–Szingapur–Darwin érin-
tésével repült, összesen négy nap alatt.

A rendkívül hosszú légi járat alapvető 
feltétele egy erre alkalmas repülőgép, 
amely jelen esetben a Boeing 787-9-
es Dreamlinere. Ugyanakkor nem lenne 
működőképes, ha az utasok kényelme 
érdekében nem tenne meg mindent az 
üzemeltető. A turistaosztály (economy) 
üléseinek sortávolságát egy kicsit meg-
növelték, hogy a lábtér elfogadható mé-
retű legyen. Ezért a kijelölt repülőkön a 
szokásos 290 körüli maximális utasszám 
helyett csak 236 fő repülhet. A kabin így 
kicsit tágasabb, valamivel könnyebb mo-
zogni benne a szokásos elrendezéshez 
képest. A modern repülő nagyobb kabin-
nyomása és magasabb páratartalma pél-
dául sokat segít a 17 órás menetidő elvi-
selésében. A Qantas szakácsai könnyen 

emészthető ételeket szolgálnak fel, az 
alvást segítő menük összeállítása mellett 
figyelnek a kiszáradás veszélyének elke-
rülésére is. Az első utasok a tapasztalatok 
között említették, hogy a be- és kiszállás 
miatt valójában 18 órát kell a székben ülni, 
és a járat időbeli fekvése miatt (London 
felé) nagyon fura a szinte végig sötétben 
történő repülés. Hiányolták az ingyenes 
wifi szolgáltatást is, amely csak később 
lesz elérhető a kengurus gépeken.

A csúcs: 18 óra 20 perc

Az új járat ugyanakkor nem döntötte meg 
a leghosszabb kereskedelmi légi járat re-
kordját, amelyet most még a Qatar tart, 
menetrend szerint 18 óra 20 perces repü-
lésével Doha és Auckland között. Az öböl 
menti ötcsillagos légitársaság speciális 
Boeing 777-200LR típusú repülőgépet 
használ ezen az útvonalon. 

Mindeközben túlvan az első repülé-
sén az Airbus A350ULR (ultra long range) 
típusa, amely még nagyobb elméleti 
utaskapacitást és még hosszabb repült 
időt kínál majd. A Singapure Airlines szí-
neiben, várhatóan az év végén forgalomba 
álló, SIA esetében mindössze 162 utas 
szállítására berendezett gépen 68 ággyá 
alakítható business ülés és 94 dönthető 
premium economy osztályú ülőhely lesz. 
Ezeken a gépeken hagyományos turista-
osztály egyáltalán nincs. A városállam lé-
gitársasága várhatóan közvetlen New York 
járaton fogja bemutatni az új légibuszt.

Az ultrahosszú járatok az utasok szá-
mára igen megterhelők, ezért több gyártói 
terv került mostanában napvilágra, hogy 
a repülőgépek rakterének egy részében 
olyan tereket hoznának létre, ahol az uta-
sok mozoghatnának repülés közben, de 
szó van a vonatokhoz hasonló alvókabi-
nok kialakításáról is.

2018 Q4-től Singapure–New York Singapure Airlines 15 336 km A350-900ULR

Doha–Auckland Qatar Airways 14 535 km B-777-200LR

Perth–London Qantas 14 482 km B-787-9

Dubai–Auckland Emirates 14 186 km A380-800

Los Angeles–Singapure United Airlines 14 113 km B-787-9

Houston–Sydney United Airlines 13 818 km B-787-9

Sydney–Dallas Qantas 13 805 km A380-800

Singapure–San Francisco
Singapure Airlines
United Airlines 

13 573 km
A350-900
B-787-9

Manila–Toronto Phillipine Airlines 13 216 km B777-300ER

Dallas–Hong Kong American Airlines 13 057 km B777-300ER

Hong Kong–New York Cathay Pacific Airlines 12 974 km B777-300ER

17 óra sötétben a turistaosztály képernyői előtt
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Hét év után ismét közvetlen járat az USA-ba

Álmaimban Amerika
Álmaimban Amerika visszainteget, 
álmaimban Amerika nem mondhat 
nemet – szól az A.D. Stúdió immár 
27 éves száma. Ennyit ugyan nem, 
de a gazdasági válság és a nemzeti 
légitársaság csődje miatt hét évig 
Egyesült Államokba közlekedő köz-
vetlen járat nélkül maradt Budapest.
Május elején egymást követő napo-
kon indult el a LOT és az American 
Airlines új járata az Egyesült Álla-
mok felé.

Élelmes lengyelek

Ahogy korábban megírtuk, a repülőjegy-
kereső oldalak statisztikája szerint több, 
mint 150 ezer utasútvonal keresése zaj-
lott Budapest–New York útvonalra, amely 
a térség egyik leginkább hiányzó kapcso-
lata volt. További ugyanennyi potenciális 
utazó pedig más amerikai városokba repül 
tovább, akik számára egy nagyobb ameri-
kai repülőtér jó kapcsolatokat adhat.

A piacon kínálkozó lehetőséget első-
ként a lengyel LOT ragadta meg, méghoz-
zá egészen újszerű módon, hiszen egy 
Boeing 787-8-as Dreamliner típusú gép-
pel bázist nyitott Budapesten. A közvetlen 
New York-i járatok májustól hetente négy 
alkalommal, Chicago felé pedig heti két 
alkalommal repülnek. A fedélzeten ma-
gyar nyelven beszélő légiutas-kísérők tel-
jesítenek szolgálatot, és Rafal Milczarski, 
a LOT vezérigazgatójának tájékoztatása 
szerint pilótákat és irodai személyzetet is 
keresnek a „Magyar LOT” megalapításá-
hoz és üzemeltetéséhez. A járat indításá-
nak gazdasági fontosságát Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter is hang-
súlyozta; ma 1700 amerikai vállalat több 
mint 100 ezer magyarnak ad munkát. Jost 
Lammers, a Budapest Airport vezérigaz-
gatója elmondta, hogy a két ország között 
tavaly közel félmillióan repültek, ezért 

nagyon nagy igény volt már a közvetlen 
járatokra. A rendezvényen részt vett Da-
vid Kostelancik, az Egyesült Államok 
budapesti ideiglenes ügyvivője és Jerzy 
Snopek, Lengyelország Magyarországra 
akkreditált nagykövete is.

A 787-esek forgalmi karbantartását a 
LOT saját leányvállalata (LOTAM – LOT 
Aircraft Maintenance Services) végzi, míg 
a járatok földi kiszolgálását a Menzies 
Aviation látja el Ferihegyen. A repülőgé-
pek maximálisan 252 fővel repülnek, és 
minden járat körülbelül 12 tonna belly 
cargo árut is képes szállítani. A légitár-
saság saját áruszállítási, értékesítési iro-
dát nyitott Budapesten. Az üzleti utazók 
számára még nyáron saját üzleti váró 
megnyitását tervezi a LOT, míg a repülők 
fedélzeti menüje hamarosan magyarul is 
beszélni fog.

Telt házas járatok

Az American Airlines hét év kihagyás után 
tért vissza Budapestre, még 2011-ben 
ők üzemeltették a Malév légiszövetségi 
partnereként a New York-i járatot. Most 
viszont Philadelphiából indítanak naponta 
közlekedő járatot Budapestre a 2018-as 
nyári menetrendben, amely az American 
teljes hálózatára jó átszállási kapcsola-
tokat kínál majd. A légitársaság régebbi, 

Boeing 767-300-as repülőgépeivel telje-
síti a ferihegyi utakat. Richard Muise, az 
American Airlines európai és kanadai üze-
melésért felelős vezetője azt mondta, a 
közvetlen és az átszálló utasforgalomban 
is nagyon erős érdeklődést tapasztaltak, 
az első hónapokban szinte telt házzal köz-
lekednek a repülők. A legnépszerűbb cél-
állomás Budapestről Miami, amelyet Los 
Angeles, San Francisco és Chicago követ.

Az American felújított fedélzetű 767-
esei háromosztályos elrendezésben 209 
utas szállítására képesek, business osz-
tályon 28 utas, 21 fő premium economy 
osztályon és 160 turista ülésben utazhat. 
Lehetőség van tabletek bérlésére az út 
alatt, mert nem láttak el minden ülést saját 
monitorral, így a központilag meghatáro-
zott moziélményt el lehet kerülni.

Juharfalevél nonstop

A korábbi évekhez képest hamarabb, már 
áprilisban visszatért Budapestre az Air 
Canada Rouge torontói járata, és egé-
szen január közepéig, tehát a téli időszak-
ban is foglalható lesz. A nyári csúcsidő-
szakban mindennap lesz juharfalevéllel 
díszített járat Ferihegyről, amely a kanadai 
nagyváros elérésén túl átszállásra is ked-
vező feltételeket teremt Toronto Pearson 
repülőtéren.

Szijjártó Péter
külgazdasági
és külügyminiszter
a LOT-járat
indításának
gazdasági
fontosságát
hangsúlyozta

Az American Airlines hét év kihagyás 
után újra landolt Ferihegyen

Az Air Canada Rouge torontói járata 
nyáron mindennapos vendég lesz
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Öreg gép nem vén gép – a többség ma is jó formában van

Repülő aggastyánok
Évről évre egyre több kereskedelmi repülőgép gördül ki a gyártók kapu-
ján, így a világszinten növekvő flotta ellenére is frissül a géppark. Az új 
építési technológiák, a gazdaságos hajtóművek megjelenésével fokoza-
tosan szorulnak ki a hetvenes–nyolcvanas években tervezett típusok a 
közforgalomból.

Kiszoruló Airbusok

Az interneten elérhető nyilvános adatbá-
zisok alapján több 10 ezer kereskedelmi 
repülőgép adata elérhető, életútjuk pon-
tosan nyomon követhető. A használt re-
pülőgépek eladása, vásárlása pedig mu-
tatja, hogy melyik típusokra van kereslet 
a használt piacon, illetve melyik típusok 
tűnnek el örökre az égről.

Az Airbus világviszonylatban piacveze-
tő a keskenytörzsű gépek piacán, a közel 
7000 aktív, A320-as családba tartozó 
géppel. A legkisebb, alig 100 fős A318 
gyártása befejeződött 42 eladott gép 
után, ezért kuriózum az Air France színe-
iben Budapesten rendszeresen megfor-
duló gép. A gépcsalád régebbi példányai 
kedveltek a charter piacon, illetve a har-
madik világ országaiban is. A nyolcvanas 
években gyártott A300-as teherszállító 

típusként népszerű, az A310-es viszont 
nagyon ritka, legközelebb az Iran Air flot-
tájában találkozhatunk vele (összesen 
már csak 37 működőképes példány repül 
a világon). A szélestörzsű, négy hajtómű-
ves A340-es család is fokozatosan kiszo-
rul a nagyobb cégek flottájából (170 alá 
esett a repülni képes példányok száma), 
és a másodlagos piaca is szűk, mert a 
Boeing 777-es típusa két hajtóművel, így 
olcsóbb fenntartással kínál hasonló szállí-
tási paramétereket. Ezeket a gépeket leg-
inkább sivatagi temetőkbe szállítják és a 
még használható alkatrészek kiszerelése 
után elbontják őket. A Lufthansa, Swiss 
és Etihad jellegzetes festéseiben ismert 
óriásokat hamarosan mindenhol pótolják 
az új gyártású amerikai gépek vagy az 
Airbus saját fejlesztése, a félig kompozit 
A350-es típuscsalád. Legritkább a nö-
velt hatótávolságú A340-500-as sorozat, 
mindössze négy üzemben tartott géppel.

Leáldozott az Ég királynőjének

A Boeing családból a klasszikus 737-esek 
szorulnak ki a közforgalomból, ahogy 
az NG széria kétezres években megje-
lent korszerűbb típusai is megérkeztek a 
használt gépek piacára. A Malév flottájá-
ból is ismert 200-as, 300-as és 400-as 
altípusokból 60, 390, 265 példány aktív, 
míg a rövid 500-as altípusból 160 repül. 
Az elmúlt években teljesen kikoptak az 
utasforgalomból a Boeing 727-esek, már 
csak tehergépként vagy magángépként 
lehet találkozni a három hajtóműves gé-
pekkel. A 747-es, az Ég királynőjének hí-
vott Jumbo Jet rendkívül gyors visszaszo-
rulása is szembetűnő, az okok hasonlóak, 
bár a teherszállító változatok esetében itt 
még komoly másodlagos piaca van a nem 
túl leharcolt, púpos kialakítású gépeknek. 
Ma alig több, mint 300 gép repül rendsze-
resen a klasszikus verzióból, miközben az 
új gyártású 8-as típus csak teherszállító-
ként népszerű.

Még a Tu-134-es is repül

Európából mára nagyon eltűntek a BAe-
146, illetve Avro típusok, mert Ausztrália 
és Távol-Kelet kevésbé kiépített repülőte-
reiről jól üzemeltethetők, négy apró hajtó-
művük pedig biztonságossá teszi őket a 
kietlen tájak feletti repülésre. Az AirBerlin 
csődjét követően az easyJet lízingelt sze-
mélyzettel együtt ilyen gépeket a WDL 
Aviationtől, amelyek Budapesten is meg-
fordultak. A 32 éves gépek pompás ál-
lapotban vannak kívül-belül és műszaki 
értelemben is.

A legöregebb és legritkább európai 
gépekért Ukrajnába kell utazni. A Motor 
Sich légitársaság – az Antonov gyár hat-
hatós támogatásával – közel 50 éves An-
24-es repülőgépet tart utasforgalomban, 
illetve itt repül az egyik utolsó Yak-40-es 
és az egyetlen megépült An-140-es is. Az 
Antonov gyár a teherforgalomban használ 
kuriózumokat, mint az egyetlen An-22-
est, vagy a világ legnagyobb repülőgépét, 
az An-225-ös Mriját.

Észak-Koreáig kell eljutnia annak, aki 
az utolsó aktív Tu-134-es, Tu-154-es, Il-
18-as vagy Il-62-es fedélzetén szeretne 
repülni. Ezeket a hetvenes éveket idéző 
matuzsálemeket utasforgalomban csak 
ebben az elzárt országban használják.

32 éves BAe-146-os a bécsi repülőtéren, az easyJet színeiben

50 éves An-24-es repülőgép érkezik a kijevi repülőtérre  Zaporizzsja felől






