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A Volán Buszpark Kft. három eredményes, 17 milliárd forintot meg-
haladó értékű autóbusz-beszerzésének köszönhetően 201 mo-
dern jármű (31 MAN Neoplan Tourliner, 120 Credo 02 Econell és 
50 Mercedes-Benz Conecto) áll ütemezetten forgalomba 2019. 
április végéig a Volánbusznál és a közlekedési központoknál, 
jelentették be az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a 
Volánbusz képviselői. (A részletekről lapunk 27. oldalán olvas-
hatnak – a szerk.)

Az újonnan beszerzett buszok bemutatása alkalmából szer-
vezett sajtótájékoztatón Palkovics László innovációs és techno-
lógiai miniszter elmondta: a közösségi közlekedés fejlesztése 
érdekében a kormány célja a kényelmes, biztonságos, megfizet-
hető, környezetkímélő és magyar autóbuszok közlekedtetése. 
A lépés illeszkedik az ITM buszstratégiájába, melynek központi 
eleme az itthon gyártott autóbuszok használata.

Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. és a DAKK Zrt. elnök-vezér-
igazgatója, a regionális közlekedési központok igazgatóságai-
nak elnöke, a Volán Buszpark Kft. ügyvezetője szerint az utak 
zsúfoltsága miatt egyre nehezebb és körülményesebb az egyéni 
közlekedés, ezért olyan komplex szolgáltatást kell kínálni, amely 
a közösségi közlekedés használatára ösztönzi az utasokat. A 21. 
században már alapvető és jogos elvárás például a korszerű fe-
délzeti utastájékoztatás, a klímaberendezés, az akadálymentes-
ség, a hűtőszekrény vagy a wi-fi szolgáltatás.

A sajtótájékoztatón egyetlen szó sem esett az autóbuszos sze-
mélyszállítási közszolgáltatás liberalizációjáról, pedig nyilvánva-
ló, hogy a Volán-flotta fiatalításának ez az egyik, hanem a legfon-
tosabb oka. Azt régóta tudjuk, hogy napirenden van a piacnyitás 
a helyközi közösségi közlekedésben, ennek gyakorlati megva-
lósítása viszont egyelőre a homályba vész. Az államigazgatás-
ban természetesen zajlanak az előkészületek, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium már elkészítette a kormány számára a 
liberalizációról szóló előterjesztést. A probléma az – legalábbis 
a tisztán látást mindenképpen zavarja –, hogy a munkaanyagban 
két megoldási javaslat körvonalazódik. Egy: az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter 2019. június 30-ig kidolgozza a 
közszolgáltatás pályáztatásához 2020. január 1-jétől szükséges 
tenderdokumentációt és pályázati feltételeket a hét nagyhálóza-
ti és hét kishálózati modell elvei szerint. Ezzel párhuzamosan a 

A KözlekedésVilág Sajtófigyelőnk:

A CARGO Közlekedési Kft.
dokumentumkezelési, hitelesítési

és papírmentesítési szolgáltatását
a GREEN ARCHIVE rendszer biztosítja.

Piacnyitás: két verzió küzd, közben 
felpörgött az autóbusz-beszerzés
DÉKÁNY ZSOLT

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárcanélküli miniszternek le 
kell tennie az asztalra a MÁV csoport és a regionális közlekedési 
központok, valamint a Volánbusz összevonásának intézkedési 
tervét. Kettő: az ITM-et vezető miniszternek jövő év június 30-ig 
úgy kell előkészítenie a pályázatot, hogy Magyarország területé-
re egy helyközi autóbuszos személyszállítási tendert írjanak ki, 
miközben nem vonják össze a MÁV-ot a Volánokkal. A két válto-
zat összefésülése lehetetlen küldetés, ezért vagy az egyik, vagy 
a másik mellett döntenie kell a kormánynak. (Vagy jön egy harma-
dik változat…?) Fónagy János, a közösségi közlekedés össze-
hangolásáért felelős miniszterelnöki biztos egy közelmúltbeli egri 
konferencián kijelentette, hogy a pályázati rendszer kidolgozása 
során az elsőszámú szempont a hazai utazóközönséget kiszol-
gáló közlekedési központok működési hatékonyságának javítá-
sa, nem utolsósorban pedig a lehetséges mértékig kis- és kö-
zépvállalkozók bevonása a szolgáltatás ellátásába. Ettől sajnos 
még nem tisztult a kép, de mivel a piacnyitás határideje vészesen 
közeleg, a döntésnek mihamarabb meg kell(ene) születnie.

Addig pedig maradnak a buszbeszerzések – igaz, ez sem 
 kevés…

Dávid Ilona és Palkovics László, háttérben magyar buszokkal
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Közvetlen akkumulátortöltés

A Münchenben megrendezett eMove 
360° vásár látogatói a gyakorlatban győ-
ződhettek meg az ABB új, kompakt, 24 
kW-os DC falitöltőjének kiváló tulajdonsá-
gairól. Az ABB AC töltőihez hasonlóan, az 
új DC villámtöltő is ideálisan alkalmazható 
irodaépületekben, autókereskedésekben 

eMove 360° kiállítás

Okos járműtöltő berendezések az ABB-től
Az ABB olyan távvezérelhető, kom-

pakt, fali DC töltőt mutatott be az 

e-mobilitás kiemelkedő eseményén, 

amely nagy teljesítménnyel képes köz-

vetlenül a jármű akkumulátorát tölteni. 

Ugyanitt a Terra sorozat legújabb fej-

lesztéseivel is megismerkedhettek a 

látogatók.

A Fortune magazin a közelmúltban az ABB-t a 8. helyre rangsorolta a „világot megváltoztató” vállalatok listáján. Az előkelő hellyel 
a társaságnak az e-mobilitás és az elektromos járművek töltési technológiája terén elért jelentős fejlesztéseit kívánták elismerni.

A DC fali töltődoboz egy és két töltő-
csatlakozással kerül forgalomba. A töltő 
a CCS és a CHAdeMO szabványokkal 
is kompatibilis. Egyszerű napi üzemel-
tetését a héthüvelykes, színes, érintő-
képernyős kijelzője biztosítja. A töltő a 
következő főbb funkciókkal rendelkezik: 
töltési folyamat indítása és leállítása, töl-
tés előrehaladásának kijelzése, ársza-
básra/fizetésre vonatkozó információk, 
súgómenük, nyelvválasztás és PIN-kód-
hozzáférés. A maximum 920V DC kime-
neti feszültségű készülék teljes mérték-
ben jövő-kompatibilis, így hatékonyan 
tudja majd tölteni a nagy feszültségszin-
tekre tervezett elektromos autók követke-
ző generációját is.

68 ország, 8000 töltőállomás

Szintén az eMove360° szakkiállításon 
mutatta be az ABB újgenerációs nagy-
feszültségű járműtöltő berendezéseit, 
az 50 kW-os Terra 54 és a Terra 54HV 
egyenáramú gyorstöltőt, melyeket kifeje-
zetten az elektromos járművek gyorsan 
változó piacának igényeit szem előtt tart-
va fejlesztettek ki. A Terra sorozat eddigi 
sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a 
világ 68 országában eddig kiépített 8000 
egyenáramú gyorstöltőállomás. A Terra 
54HV platform immár 150 V-tól 920 V-ig 
terjedő kiterjesztett feszültségtartományt 
kínál az elektromos járművek nagyfeszült-
ségű akkumulátorokkal felszerelt követ-
kező generációjának töltéséhez, ugyan-
akkor a már létező összes, 500 V-os 
akkumulátorral rendelkező elektromos 
járművet továbbra is ellátja éltető energi-
ával.

A rendszer egy sor új, minden eddigi-
nél fejlettebb funkcióval büszkélkedhet, 
így például a korábbinál nagyobb fényere-
jű kijelzővel (mely erős napsütésben is jól 
leolvasható), rugalmasabb testreszabási 
lehetőségekkel és az országok széles 
körében használható opcionális CCV, il-
letve Nayax fizetési terminállal. A Terra 54 
esetében is továbbfejlesztették a fizetési 
funkciókat, a felhasználók ennek köszön-
hetően csak az elfogyasztott kW-ok után 
fizetnek.

A DC falitöltő a magán járműtulajdonosok és a vállalatok
körében is elősegítheti az e-mobilitási megoldások térnyerését.

és nyilvános parkolóhelyeken. Mivel a 
DC villámtöltő 24 kW-os teljesítménnyel 
közvetlenül a jármű akkumulátorát képes 
tölteni, rövidebb töltési időre van szük-
ség, mint a jellemzően 6 kW-os fedélzeti 
átalakító esetében. Ha a töltést AC beren-
dezéssel végezzük, a töltési teljesítményt 
gyakran korlátozza a jármű fedélzeti átala-
kítója. Ennek névleges teljesítménye jel-
lemzően 3,3, 6 vagy 7 kW, ami azt jelenti, 
hogy a töltőállomás e feletti teljesítményét 
nem lehet kihasználni. A DC falitöltő a 
magán járműtulajdonosok és a vállalatok 
körében is elősegítheti az e-mobilitási 
megoldások térnyerését, ami egy újabb 
lépés a kibocsátásmentes közlekedés 
felé vezető úton.

A Terra egyenáramú
gyorstöltőt

az e-járművek
gyorsan változó

piacának igényeit
szem előtt tartva
fejlesztették ki.
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A decemberi menetrendváltáskor megváltozott a MÁV-
START üzletszabályzatának több pontja, a legfontosabb 
módosítás a menetjegyek érvénytartamára vonatkozik.

Elszaporodó visszaélések

A szabályzat egyes rendelkezéseinek megváltoztatása elsősor-
ban a menetjegyek érvénytartamának változása, a jegyértékesí-
tési csatornák fejlesztései, a vásárlási funkcióval bővített Vonat-
infó, valamint a jegyvizsgálók testkamerával történő ellátása miatt 
vált indokolttá. A vasúttársaság a fentieken túl pontosította töb-
bek között az utazásról való lemondással, illetve a kerékpár, a ké-
zipoggyász és az élő állat szállításával kapcsolatos fejezeteket is.

A decemberi változások közül a legfontosabb, hogy a 100 kilo-
méter alatti utazásra szóló jegyek érvénytartama négy órára módo-
sult. A módosítást az tette szükségessé, hogy a 100 kilométernél 
rövidebb távolságra, egy útra szóló, nem kezelt jegyek visszatérí-
tésének lehetőségével való visszaélések – különösen a budapesti 
elővárosban, a Budapest–Székesfehérvár vonalon nyáron, illetve 
a Budapest–Vác–Szob vonalon egész évben – egyre aggasztóbb 
méreteket öltenek. Az elővárosban fokozottan jelentkező utasszám-
növekedés – és így a jegyvizsgálók munkaterheinek növekedése 
– miatt a munkatársak minden igyekezetük ellenére sem tudnak 
mindig minden jegyet kezelni, és az utóbbi időben egyre több utas 
fedezte fel a nem kezelt jegyek visszatérítésének „lehetőségét”.

Kijátszhatatlan szabály

A vasúttársaság előzetes felmérése szerint a módosítás a tipikus 
utazások esetében nem okoz különösebb kényelmetlenséget az 
utasoknak: például a reggel 7 órakor vásárolt, 100 kilométeres 
távolságnál rövidebb útra érvényes menetjegy 11 óráig felhasz-
nálható, viszont még a jegyvizsgáló szándékos elkerülése sem 
teszi lehetővé, hogy a délután – munkából, iskolából – a kiin-
dulási állomásra visszatérő utas visszatéríttesse menetjegyét. A 
MÁV-START tapasztalatai szerint a vásárlások túlnyomó többsé-
gét – különösen a 100 kilométer alatti távokon – azonnali utazás 
követi, és az elővételben vásárló utasok többségének sem okoz 
gondot az utazási időszak pontosabb megjelölése, ezért a vasút-

társaság bízik benne, hogy az elővétel új feltétele – az utasnak 
ismernie kell az utazás időpontját vagy az igénybe venni kívánt 
vonatot, hogy menetjegye az utazása teljes tartama alatt érvé-
nyes legyen – nem fog komolyabb fennakadást okozni a jegyvá-
sárlásnál. További fontos változás, hogy az érvénytartam kezdete 
után csak a kiindulási állomáson lehet kérni a jegy árának vissza-
térítését (kivéve, ha az utazás forgalmi akadály miatt hiúsul meg).

Díjszabási változások

A díjszabás is módosult december 9-től. Fontos változás a csere 
lehetősége, amely abban az esetben könnyíti meg az adminiszt-
rációt, ha az utas nem tudja jegyét az eredetileg tervezett időpont-
ban felhasználni. Ha az utas azt szeretné, hogy – a díjszabásban 
megengedett módon – a vasúttársaság visszatérítse a jegye árát, 
de egyúttal új menetjegy vásárlását is kezdeményezi, akkor a visz-
szatérítést és az új vásárlást egy cserének kell tekinteni abban az 
esetben, ha az eredeti és a csere során kiadott új menetjegy érté-
ke azonos, vagy az új menetjegy értéke magasabb és az utas a két 
menetjegy árának különbözetét megfizeti. Ha az új menetjegy ér-
téke nem éri el az eredeti menetjegy értékét, akkor az eredeti jegy 
árát vissza kell téríteni és új menetjegyet kell kiadni. Csere esetén 
nem számítanak fel kezelési költséget. Csere csak pénztárban és 
csak abban az esetben lehetséges, ha a menetjegy visszatéríté-
sét a díjszabás vagy a kedvezményre vonatkozó szabályozás nem 
zárja ki. A legfeljebb 100 kilométer távolságra kiadott menetjegy 
az érvényességi idején belül, a rajta feltüntetett kiindulási állomá-
son cserélhető. A 100 kilométernél hosszabb távolságra kiadott 
menetjegyek esetében a cserét a menetjegy érvénytartamának 
legfeljebb első napjáig lehet kezdeményezni.

A december 9-i menetrendváltással módosult a MÁV-START üzletszabályzata

A 100 kilométer alatti jegyek 4 órán át érvényesek

A személyszállítási üzletszabályzat értelmében a MÁV-
START utasbarát módon, rugalmasan fogja kezelni a 100 ki-
lométer alatti, négyórásnál hosszabbra nyúló – elsősorban 
regionális vasútvonalakat érintő – utazások ügyét. A már meg-
kezdett vonatutat a célállomásra közvetlenül közlekedő jára-
ton az érvénytartam lejártát követően is be lehet majd fejezni, 
tehát az átszállást is magában foglaló utazásnál elegendő lesz 
az érvénytartam 3. órájának 59. percében megkezdeni az uta-
zást az utolsó (már a célállomásra tartó) vonattal.
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Az Állami Autópálya-kezelőből öt éve alakult társaság mára egy „ga-
rázscégből” nemzetgazdasági szempontból a legjelentősebb köz-
lekedésinformatikai vállalattá nőtte ki magát, a tavalyi árbevételek 
alapján a TOP 40 hazai cég közt szerepel. Az idén szintén ötéves 
születésnapját ünneplő HU-GO rendszerrel hosszútávon is meg-
oldott a folyamatosan bővülő hazai gyorsforgalmi úthálózat finan-
szírozása, amit az e-matricás rendszer önmagában nem lett volna 
képes fedezni, tájékoztatott a vezérigazgató. A rendszer további 
előnye az alacsony üzemeltetési költség (az éves díjbevétel nyolc–
kilenc százaléka), ami európai összehasonlításban is kiváló ered-
mény, más ellenőrzési rendszerekkel – Elektronikus Közúti Áru-
forgalom-ellenőrző Rendszer (EKÁER), Nemzeti Tengelysúlymérő 

Rendszer (TSM) – is összekapcsolható, és csökkenti a magyar 
fuvarozók versenyhátrányát a külföldiekkel szemben.

Bartal Tamás úgy látja, az operátori tevékenységet hatéko-
nyan látja el a NÚSZ, ezért elmozdult az innováció felé is; éven-
te közel ötmilliárd forintot költenek IT fejlesztésre. De nem csak 
a technológiafejlesztésben, az üzleti megoldásokban is egyre 
inkább az innovációt helyezik a tevékenységük középpontjába, 
ezért folyamatosan építik a Business Intelligence üzletágat. Napi-
renden van a társaság nagyobb szerepvállalása a TSM rendszer 
finomításában, továbbá a menet közbeni ellenőrzés részleteinek 
a kidolgozása, ami a külföldi járművek közúti ellenőrzését könnyíti 
meg, várhatóan már 2019-től.

Próbavonat Munkácsra normál nyomtávon
Sikeres volt a munkácsi IC próbavonatának útja november közepén. Közel az idő, hogy 
végig normál nyomtávon, ezáltal rövidebb idő alatt utazhassunk vonattal Budapestről 
Munkácsra és vissza.

Néhány hete próbavonatot 
indított Záhonyból Csapon át 
Munkácsra a magyar és az uk-
rán vasúttársaság. Ez az első 
járat, amely normál nyomtá-
von – tengelyátszerelés nél-
kül – közvetlen összeköttetést 
teremtett Munkáccsal. A Bu-
dapest–Munkács menetrend 
szerinti járat indításáról, a tari-
fáról, a végleges menetrendről 
és a költségek megosztásáról 
szóló tárgyalások eredményé-
től függ, hogy mikortól lehet 
közvetlen járattal a magyar fő-
városból a kárpátaljai telepü-
lésre utazni.

Jelenleg napi két pár vo-
nattal juthatunk el Budapest-
ről Munkácsra és vissza: a 
Nyugatiból 7:23-kor induló 
Latorca IC-vel és a Bécsből 
induló Hortobágy EC-vel (ez 
utóbbinál 19:04-es kelenföldi, 
vagy 19:40-es Keletiből való 
indulással). Mindkét esetben 
kilenc és fél óra a menet-
idő. Visszafelé 00:54-kor és 
11:14-kor indul járat. Ezek a 
vonatok a határon sokat vesz-
tegelnek, mert Csapon – a ko-
csikat megemelve – a normál 
nyomtávú forgóvázakat széles 
nyomtávúakra cserélik.

A próbavonat különös jelen-
tőségét az adja, hogy tengely-
átszerelés (forgóvázak cseré-
je) nélkül jutott el Záhonyból 
Csapon át Munkácsra. Ennek 
az volt az egyik műszaki feltéte-
le, hogy a Munkács felé ágazó 
normál nyomtávú szárnyvona-
lat alkalmassá tegyék a magyar 
mozdony és személykocsi me-
netrendszerű közlekedtetésé-
re. Továbbá részben felújítot-
ták a pályát, Munkácson 500 
méterre az állomási épülettől 
peront és esőbeállót építettek, 
és kialakították az oda vezető 
térköves utat is.

A MÁV-START saját ál-
lományából biztosította a 
próbaúthoz a személyzetet, 
a szükséges mozdonyt és 
IC kocsit, az Ukrán Vasutak 
(UZ) pedig magyarul beszélő 
mozdonyvezetőt adott a von-
tatójárműre, hogy segítsen a 
magyar mozdonyvezetőnek az 
ukrajnai hálózaton való közle-
kedésben.

A nyílt pályaszakaszokon 
60 km/h-val, a széles (1520 
mm) és normál (1435 mm) 
nyomtáv találkozásánál (fo-
nódásánál) pedig legfeljebb 
25 km/h-ás sebességgel 
haladhatnak a szerelvények, 
amelyek a Csap és Munkács 
közötti 42 kilométeres utat így 
mintegy 70 perc alatt teszik 
meg.

NÚSZ: előtérben az innováció
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. kiemelt hangsúlyt helyez a partnereivel – cégek, fuvarozók, szakmai érdek-
képviseletek – való folyamatos együttműködésre, emellett pedig az innovációt állítja munkája középpontjába, jelentette ki 
Bartal Tamás vezérigazgató a társaság közelmúltban tartott sajtótájékoztatóján.
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A Wizz Air Training Centre-t két, Airbus 
A320 pilótafülkét modellező CAE 7000XR 
Series mozgó szimulátorral szerelték fel. 
A CAE egy 10 évre szóló üzemeltetési 
szerződés keretében a szimulátorok üze-
meltetését és karbantartását is ellátja. A 
Wizz Air Training Centre-ben helyet ka-
pott a TFC ultramodern kabin vészhely-
zeti eljárás oktatási eszköze, valamint 
a Flame Aviation új generációs, V9000 
Commander típusú tűzoltási kiképzőköz-
pontja is. Az integrált képzési központban 
egymás mellett zajlik majd a pilóták és az 
utaskísérők képzése.

Elindul a Siemens duális képzése az Óbudai Egyetem Kan-
dó Kálmán Villamosmérnöki Karán, villamosmérnöki alap-
szakon. A vállalat így már három felsőoktatási intézménnyel 
együttműködve nyújtja a képzésnek ezt a formáját egyetemi 
hallgatóknak.

Hazánkban 2015-ben indultak el a duális rendszerű felsőoktatási 
képzések, amelyek biztosítják a hallgatóknak, hogy a megszer-
zett elméleti tudást már az egyetemi évek alatt, a gyakorlatban is 
hasznosíthassák és a diplomaszerzés után felké szültebben kezd-
hessék karrierjüket. Erre nem egyszeri, tömbösített gyakorlat el-
végzéseként, hanem a duális képzésben töltött tanévek alatt fo-
lyamatosan, előre meghatározott ciklusokban van lehetőségük. 

Duális képzést indít a Siemens az Óbudai Egyetemen
A duális képzés pontos tanrendjét a felsőoktatási intézmény és a 
Siemens közösen dolgozzák ki, biztosítva ezzel a szakterület- és 
vállalatspecifikus tananyagot.

A Siemens eddig a BME villamosmérnöki mesterszakán és a 
BGE nemzetközi gazdálkodás alapszakán biztosította a duális fel-
sőoktatási képzés lehetőségét. Ez bővül jövő év elejétől az Óbu-
dai Egyetem villamosmérnöki alapszakával, ahonnan a Siemens 
összesen 10 hallgatót vár budapesti telephelyeire.

Az új duális alapképzés 2019 februárjában indul, az év első 
két hetében jelentkezhetnek rá az érdeklődők. Különlegessége, 
hogy akár a második félévüktől is csatlakozhatnak a képzésbe 
a hallgatók, erre eddig csak a tanulmányok második évétől volt 
lehetőség. A képzés hossza így hat vagy hét félév is lehet.

30 millió eurós képzési központ
A Wizz Air ünnepélyesen átadta új, 3800 négyzetméteres, a legkorszerűbb 
technológiával felszerelt képzési központját Budapesten, ahol naponta akár 
300 kadét is tanulhat.

A létesítményben a Wizz Air nemzet-
közi hálózatának minden pontjáról érke-
zett, naponta akár 300 kadét is tanulhat. 
A közép- és kelet-európai régió legújabb 
képzési központjában tantermi oktatás, 
repülésszimuláció, valamint kabinkikép-
zés is az oktatási paletta részét képezi. 
Az alapkiképzésen felül rendszeresen is-
métlődő földi tréningen is részt vesznek 
majd a pilóták, valamint típusjogosítást is 
szerezhetnek.

A Wizz Air Training Centre ad otthont 
a Magyarországon szeptemberben elin-
dított Wizz Air Pilótaakadémiának, amely 
repülni még nem, vagy kevéssé tudó, 
ambiciózus fiataloknak biztosít egyedi 
lehetőséget, hogy megszerezzék a ke-
reskedelmi pilótaengedélyt, és a Wizz Air 
pilótájaként dolgozzanak. A program kere-
tében a WIZZ, hogy könnyítse pilótakarri-
erjük beindítását, a tandíj jelentős részé-
nek előfinanszírozásával támogat minden 
kadétot, aki teljesít bizonyos feltételeket.

A 30 millió eurós beruházással felépült 
képzési központban lehetőség van egy 
harmadik szimulátor beépítésére is, ami-
vel a vállalat felkészült, hogy 300 repülő-
gépet működtető légitársasággá fejlődjön.

8 SZÁZALÉKKAL NŐ
A HAZAI KAPACITÁS
A jövő évben a WIZZ heti 17 járatindí-
tással bővíti budapesti menetrendjét, 
amellyel a magyar fővárosból elérhető 
2019-es kapacitása hatmillió utas fölé 
emelkedik – ez éves szinten nyolc-
százalékos növekedés. Az új Airbus 
A321 2019 márciusában csatlakozik 
a Wizz Air budapesti flottájához. Ez-
zel a repülőgéppel, valamint a 2018 
de cemberében Debrecenbe érkező 
Airbus A321-essel a légitársaság ha-
zai flottája 16 darabosra növekszik. 
A társaság legújabb útvonala 2019 
márciusától naponta közlekedő já-
rattal köti össze Budapestet London 
Gatwick repülőtérrel, áprilisban pedig 
Oslóba indítanak újabb útvonalat. Az új 
úti célokon túl a WIZZ megnöveli három 
budapesti járatának sűrűségét: Frank-
furtba, Tel-Avivba és Szentpétervárra 
akár heti hattal több járat indul majd 
Budapestről.
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„Gasztrojárat” 
a belvárosban
City-troli Belváros járat közlekedik 
2018. november 17-étől minden szom-
baton és vasárnap a Fővám tér és a Le-
hel tér között. Az új típusú trolibuszok 
áramszedők nélkül, önjáró üzemmód-
ban több mint négy kilométert képe-
sek megtenni.

A Belváros régi álma vált valóra azzal, 
hogy november 17-től elindult a felsőveze-
ték nélküli – mintegy elektromos buszként 
működő – troliközlekedés az V. kerület-
ben. A City-Troli Belváros járat hétvégen-
ként, szombaton és vasárnap a Lehel téri 
és a Fővám téri vásárcsarnok között, a 
Hold utcai Belvárosi Piacot is érintve szál-
lítja az utasokat a 15-ös autóbusz vonalán, 
így lényegében „gasztrojáratként” üzemel-
ve elősegíti az itt élők hétvégi bevásárlását 
is. A belvárosiak számára számos egyéb 
előnnyel jár a környezet- és utasbarát, 
zéró emissziós, alacsonypadlós jármű be-
vezetése, amely az V. kerület tranzitforgal-

TELEVONAT:
gyakran van tele
Szeptember végi indulása óta egyre népszerűbb a MÁV-START 
új távolsági szolgáltatása.  A TELEVONAT az elmúlt két hónapban 
számos alkalommal 90 százalék feletti kihasználtsággal közle-
kedett. A november 4-i hosszú hétvégén – az utazási igények-
hez igazodva – a szokásos kettő helyett három egység modern 
FLIRT motorvonatból állt a szerelvény, közel 600-an utaztak vele, 
vagyis a garantált ülőhelyek mindegyike elkelt, a kihasználtság 
100 százalékos volt. A Nyíregyháza–Debrecen–Budapest vi-
szonylaton a vasárnapi délutáni csúcsidőszakban közel 27 szá-
zalékkal nőtt az utasforgalom 2017 hasonló időszakához képest.

A tereprendezési és bontási munkák 
után az első, szimbolikus kapavágással, 
pontosabban ásónyom kifordításával 
kezdődött a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren a hatszintes parkolóház épí-
tése. Az új épületben, amelyet várhatóan 
2020 második negyedévében adnak át 
az autósoknak, összesen 2500 jármű 
számára lesz hely. A legalsó szinten kap-
nak elhelyezést a rent-a-car szolgáltatók 
és járműveik, a tervek szerint lesznek 

BUD-parkolóház: az első kapavágás
Ünnepélyesen is megkezdődött az új, többfunkciós parkolóház építése a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. Terminálja előtt. A Budapest Airport az elmúlt 
öt évben nem kevesebb, mint 12 millió eurót, azaz négymilliárd forintot költött 
a parkolók fejlesztésére.

elektromosautó-töltőállomások, autómo-
só-szolgáltatás, és az egyre népszerűbb 
városi SUV-járművek számára ezen-
túl is lesznek úgynevezett XXL-méretű 
parkolók. A parkolóház előtti részen a 
Budapest Airport külön helyet alakít ki 
a turistabuszok és a BKK autóbuszai
számára.

A parkolóház építése része a Budapest 
Airport BUD 2020 névre keresztelt repü-
lőtér-fejlesztési programjának, amelynek 
keretében mintegy 160–180 millió eurót, 
azaz 55–60 milliárd forintot költ a cég 
saját forrásból a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér infrastruktúrájának fejleszté-
sére. A parkolóház építésének költsége 
ebből mintegy 40 millió eurót, azaz 13 mil-
liárd forintot tesz ki.

mat csökkentő intézkedéseinek körébe is 
illeszkedik. A Podmaniczky tér megújítása 
kapcsán a kerület ugyanezeket a szem-
pontokat szem előtt tartva szeretné elérni 
a járatok fejlesztését.

Az új típusú, 67 fő befogadóképessé-
gű Skoda-Solaris szóló trolibuszok több 
mint négy kilométert tudnak megtenni fel-
sővezeték használata nélkül, így ennek a 
járatnak a bevezetésével megvalósulhat a 
közösségi közlekedés lehetőségeinek aka-
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dálymentes és csendes bővítése, amely 
során csökken a károsanyag-kibocsátás. 
A belváros légszennyezettségének mér-
sékléséhez a BKK további hasonló kezde-
ményezésekkel is hozzá kíván járulni. Az új 
járat nem csupán a környezetszennyezés 
csökkentése miatt fontos, hanem a belvá-
rosban élők és közlekedők, valamint az ide 
látogató turisták számára szintén kiemelt 
jelentőségű, hiszen a belváros turisztikai-
lag frekventált helyszíneit is érinti.
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Betétkocsik Dunakesziről

Az új járművek jelentős hazai hozzáadott érték mellett készülhet-
nek, ugyanis a jelenleg gyártás alatt lévő 11 járműből nyolc vonat 
betétkocsijait – a Stadler és a Dunakeszi Járműjavító Kft. stra-
tégiai együttműködése keretében – Dunakeszin szerelik össze. 
Ezen felül nyolc szerelvény motorkocsijának és betétkocsijának 
összekapcsolása, illetve az összes jármű üzembe helyezése is itt 
történik. Az emeletes szerelvények összesen 132 forgóváza szin-
tén Magyarországon készül, ezek gyártásáért a Stadler szolnoki 
forgóváz-revíziós központja felel. Az első három szerelvény, illet-
ve a járművek kocsiszekrényei és a motorkocsik a Stadler emele-
tes vonatok gyártásáért felelős svájci kompetenciaközpontjának 
irányítása alá tartozó minszki üzemben készülnek.

Céldátum: 2019–2020

A vasúttársaság a legnagyobb forgalmú elővárosi vonalakon 
(Budapest–Vác–Szob és Budapest–Cegléd–Szolnok) állítja 
forgalomba a KISS vonatokat, 2019–2020-ban. Az új járműbe-
szerzésekkel ezeken a vonalakon már teljes mértékben modern 
motorvonatok szállítják majd az utasokat.

A nagykapacitású motorvonat beszerzéséről tavaly április-
ban írt alá keretmegállapodást a MÁV-START Zrt. és a Stadler 

Megérkezett az első emeletes kocsiszekrény a Dunakeszi Járműjavítóba

Egyelőre egy KISS és más semmi
A MÁV-START 2019 végétől 11 nagykapacitású motorvonatot állít forgalomba a legforgalmasabb váci és ceglédi vasút-
vonalakon. A Stadler által gyártott, KISS elnevezésű emeletes jármű első kocsiszekrénye megérkezett a Dunakeszi Jármű-
javítóba (DJJ), ahol a betétkocsik összeszerelését végzik.
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Bussnang AG. A motorvonatok megvásárlására, azaz eseti szer-
ződések megkötésére és teljesítésére a keretmegállapodás idő-
tartama alatt, annak aláírásától számított nyolc éven belül kerül-
het sor. A szerződés összesen 40 motorvonat megrendelésére, 
lehívására biztosít lehetőséget az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program (IKOP) 60,55 milliárd forintos forráskeretéből. 
Eddig összesen 11 darabot rendelt meg a vasúttársaság.

Rugalmas üzemeltetés

A nagy befogadóképességű, 600 ülőhelyes (595 fix és öt le-
hajtható ülésű), emeletes KISS (Komfortabler Innovativer 
Spurtstarker S-Bahn-Zug) vonatokkal a MÁV-START új korsza-
kot nyit a személyszállításban. A gyors, 160 km/h engedélyezett 
sebességű, 95 százalék feletti rendelkezésre állással üzemelő, 
megbízható járművek kényelmükkel megfelelnek a modern kö-
vetelményeknek, kiszolgálják a dinamikusan növekvő utasforga-
lomból, az egyedi szükségletekből eredő igényeket.

A KISS vonatok üzemeltetési szempontból kivételes rugalmas-
ságot biztosítanak a vasúttársaság számára, ugyanis a járművek 
a MÁV-START kötelékében üzemelő 123 – szintén Stadler gyárt-
mányú – FLIRT motorvonattal is illeszkednek, ezért akár szink-
ronüzemben is összekapcsolhatók.

WIFI, ETCS L2, 160 KM/H
A kétszintes motorvonatok a kor követelményeinek megfelelően korszerű utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, tágas utastér-
rel, WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű kamerarendszerrel rendelkez-
nek. Az emeletes motorvonatokon három hagyományos és egy mozgássérült WC lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekesszék, il-
letve 12 kerékpár vagy öt babakocsi szállítására alkalmasak (a kerékpárhelyek száma további 24-gyel bővíthető rugalmasan, igazodva 
ezzel a kerékpáros turisztikai szezonban megnövekedett utazási igényekhez). A KISS-ek a legújabb biztonsági szabvány szerint készül-
nek, továbbá a gyártó ellátja őket az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel is, amely lehetővé teszi, hogy az európai uniós forrásokból 
felújított vasútvonalakon – a pályaparaméterektől függően – a 160 km/h engedélyezett sebesség ténylegesen kihasználható legyen.
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Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója

„Emberfeletti teljesítményre 
van szükségünk”
Rekord forgalmi adatok, folyamatos technológiai fejlesztések, elnyert  uniós 
támogatások, a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében tett intézke-
dések, a pontatlan nemzetközi forgalmi előrejelzések hatásai, az európai 
légiforgalmi irányítás reformjától remélt változások, a drón-kérdés aktuális 
vonatkozásai és a koszovói magas légtér további irányításának esélyei – 
mindezekről a kérdésekről nyilatkozott a KözlekedésVilágnak Szepessy 
Kornél, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat vezérigazgatója.

– Mekkora árbevétellel zárja a 
HungaroControl az idei évet?

– A HungaroControl Zrt. idei várt nettó 
árbevétele 36 milliárd forint, ami közel 900 
millió forinttal magasabb az elmúlt évinél. 
Sajátos elszámolási szabályok alapján az 
előre tervezett költségek megtérítésére 
van lehetőségünk. 2018-ra magasabb 
költségszintet sikerült elfogadtatnunk a 
teljesítménytervezés során, elsősorban 
ez okozza az árbevétel emelkedését, illet-
ve hatással volt az eltérésre az euró/forint 
árfolyam alakulása is. A forgalom emelke-
dése az iparágra vonatkozó finanszírozá-
si szabályok figyelembevételével az idei 
évben nem okoz jelentős többletbevételt 
a tavalyihoz képest, mivel az iparágra jel-
lemző forgalmi kockázatmegosztás alap-
ján a növekménynek csak egy meghatáro-
zott része marad a HungaroControlnál. A 
társaság megalakítása óta nyereségesen 
működik úgy, hogy közben nincs szük-
sége állami támogatásra. Sőt az előző 
évben és idén is várhatóan évi 13,6 milli-
árd forintot fizetünk be a központi költség-
vetésbe vagy költségvetési szerveknek, 
mint osztalék, hatósági díjak, meteoroló-
giai szolgáltatás, vagyonkezelés, béreket 
terhelő munkaadói és munkavállalói adók 
és járulékok.

– Mivel magyarázható a budapesti 
le- és felszálló forgalom, a hazánk légte-
rén átrepülő forgalom, illetve a Koszovó 
feletti magas légtérben mért forgalom 
két számjegyű növekedése?

– 2014 júliusában a maláj repülőgép 
Kelet-Ukrajna fölötti lelövése szinte azon-
nali 20 százalékos növekedést eredmé-
nyezett a HungaroControl által a magyar 
légtérben kezelt átrepülőforgalomban, 

mivel a Távol-Kelet és Nyugat-Európa 
közötti járatok délre tolódtak. A követke-
ző években szintén négy–öt százalékkal 
nőtt a forgalom, sőt tavaly már 9,9 szá-
zalékos, idén pedig már 11 százalékos 
emelkedést regisztráltunk, aminek az 
elsődleges okát az alacsony kerozin-
áraknak köszönhető olcsó jegyárakban 
látom. A HungaroControl elérte a magas 
légtérbeli kapacitásainak határát. A kollé-
gáim részéről emberfeletti teljesítményre 
van szükség ennek a hatalmas légijármű-
forgalomnak a kezelésére – főleg a nyári 
szezonban, ami azonban nem három hó-
napig, hanem április közepétől október 
végéig tart –, továbbá rendkívüli kreativi-
tást, odafigyelést, felelősségteljes mun-
kavégzést is igényel a légiforgalmi irányí-
tás szervezésében.

– Mit jelent a számok nyelvén az idei 
hatalmas bővülés?

– Több hónapban is rekordforgalmat 
regisztráltunk az előző év azonos idősza-
kához képest. Például idén augusztusban 
az átrepülőforgalom 10,5 százalékkal volt 
nagyobb, mint 2017 augusztusában, egy 
hónap alatt összesen 90 ezer légi jármű 
repült át a magyar légtéren. Ez abszolút 
csúcs, és ugyanezt állapíthatjuk meg, 
ha az éves adatokat vizsgáljuk. Az elmúlt 
évi 900 ezres mozgásszám ebben az év-
ben meghaladja az egymilliót, beleértve 
a hazánkon átrepülő, a budapesti le- és 
felszálló forgalmat, valamint a Koszovó fe-
letti magas légtérben közlekedő gépeket 
is. Összehasonlításképpen: 2010-ben az 
összes mozgásszám 700 ezer volt, idén 
csak az átrepülőforgalom megközelíti a 
800 ezret. Annak ellenére, hogy az olaj 
és párhuzamosan a kerozin ára is lassú 
növekedésnek indult, a légi társaságok 
változatlanul alacsonyan tartják a jegyára-

ikat, egyelőre a profitból finanszírozva a 
szolgáltatásaikat. Így az utazási kedv sem 
csökken. A kérdés, hogy miként reagál a 
piac, ha az olaj – és a kerozin – ára tartó-
san emelkedő tendenciát mutat majd.

– Az erőteljes forgalomnövekedés 
milyen kihívások elé állítja a magyar lé-
giforgalmi szolgáltatót, gondolok itt el-
sősorban a humán erőforrásra?

– Az ezernyi jelentkező közül össze-
tett tesztek segítségével választjuk ki a 
jelölteket. Munkatársaim olyan alapvető 
képességeket vizsgálnak, amelyekre to-
vábbi tudást építve válhat valaki nagy va-
lószínűséggel alkalmassá a légiforgalmi 
irányító munkára. A legjobbakat vesszük 
fel, és a kétéves képzésnek az jut a végé-
re, aki valóban ezt az életre szóló hivatást 
akarja ellátni. Világos az összefüggés: 
ahogy nő a forgalom komplexitása, úgy 
kell a résztvevőknek egyre több ismeretet 
elsajátítaniuk. Támogatásként a tanfolyam 
ideje alatt a hallgatók ösztöndíjban része-
sülnek. Napjainkban elkerülhetetlen az Y 
és a Z generáció sajátosságainak szem 
előtt tartása. Vannak olyan hallgatók, 

DÉKÁNY ZSOLT
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akik belekóstolnak az alapképzésbe, és 
amikor szembesülnek a velük szemben 
támasztott magas szakmai elvárásokkal, 
amikor világossá válik előttük, hogy mek-
kora felelősséggel jár majd a munkájuk, 
akkor otthagyják a képzést.  Akik viszont 
kitartanak és végeznek, azokat felvesz-
szük, ezzel egyrészt valamelyest növelve 
– persze közel sem elegendő számban 
– a légiforgalmi irányítói humánerőforrás-
kapacitásunkat, másrészt pótolva a nyug-
díjba vonuló kollégákat.

– Immár több éve kiemelt stratégiai 
célként, üzletpolitikája egyik meghatáro-
zó elemeként kezeli a HungaroControl a 
technológiai fejlesztéseket, amikhez eu-
rópai uniós forrásokat is igénybe vesz. 
Mekkora hatékonysággal sikerül kihasz-
nálni a pályázati lehetőségeket a jövőbe 
mutató innovációk finanszírozásához?

– Hazai pénzeszközökre egyálta-
lán nem pályázunk, mert úgy gondoljuk, 
hogy azokra a közlekedési ágazat egyéb 
résztvevőinek nagyobb szükségük van. 
Kizárólag brüsszeli tendereken indulunk, 
amelyeken többnyire sikerrel szerepe-
lünk, amire büszkék is vagyunk. Össze-
sen négy pályázatunk nyert európai uniós 
támogatást az utóbbi hónapokban. Ezek 
közül a legtöbbet, hárommilliárd forintot a 
mirTWR programjának megvalósítására, 
amely a cég történetének legnagyobb uni-
ós támogatása. A projekt biztosítja, hogy 
a repülőtéri légiforgalmi irányító szolgálat 

ellátásához szükséges technológiai rend-
szerek a következő években is az elvárt 
színvonalon működjenek, valamint hogy 
alkalmasak legyenek a következő idő-
szakban várható forgalomnövekedési ki-
hívások kezelésére. A program infrastruk-
turális fejlesztéseinek eredményeként 
fenntarthatóvá válik az a versenyelőny, 
amelyet társaságunk a távoli toronyirányí-
tási technológia bevezetésével szerzett. 
A Remote Tower megoldásunkat hama-
rosan a Debrecen Airporton és a pápai 
katonai repülőtéren is alkalmazni fogják, 
folyamatosan egyeztetünk mind a deb-
receni, mind a honvédelmi minisztériu-
mi szakemberekkel. Gőzerővel folyik és 
lassan a befejezéséhez közeledik a szin-

gapúri Changi Repülőtér budapestihez 
hasonló új irányítótornyának a fejlesztése, 
amihez minden szakmai segítséget meg-
adunk a szingapúri kollégáknak. A vado-
natúj légiforgalmi irányítási koncepció 
már a NATO érdeklődését is felkeltette, a 
közeljövőben önálló konferenciát szervez 
a katonai szövetség a témában. Ezenkívül 
indultunk Új-Zélandon is egy Remote To-
wer kialakítására kiírt pályázaton, valamint 
Indiában szintén szeretnénk megpályázni 
egy ilyen munkát. Legutóbb Belgiumból 
érkeztek hozzánk három flamand repülő-
tér topmenedzserei tanulmányozni a távoli 
légtérirányítási koncepciónkat, valamint 
kisebb holland repterek képviselőivel is 
felvettük a kapcsolatot.

A légiforgalmi irányító szakma egy életre szóló hivatás

Az ATM rendszernek érzékenyebben
kell tudni reagálni a repülési igényekre
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– Milyen egyéb témakörökben pá-
lyáznak uniós támogatásra?

– A forgalomnövekedés miatt el-
engedhetetlen a folyamatos fejlesztés. 
Három további, kisebb értékű uniós pá-
lyázatunk is támogatást nyert. Az egyik a 
HungaroControl szakembereinek közre-
működésével fejlesztett irányítói rendszer, 
a MATIAS szoftverfejlesztésére irányul, 
amelynek keretében több fejlesztést is 
tervezünk. Brüsszel támogatta továbbá 
az IP1 – DLS European Target Solution 
Assessment néven futó projektet. Ennek 
célja egy konzorciumban megvalósuló ta-
nulmány elkészítése, melynek vezetője az 
ENAV. A HungaroControl a projekt tagja-
ként folyamatosan figyelemmel kísérheti 
és tevékenyen részt vehet a Data Link Ser-
vice jövőbeni alakításában. Végül a harma-
dik támogatást nyert projekt szintén egy 
konzorciumban megvalósuló tanulmány 
elkészítésére irányul, melynek vezetője a 
EUROCONTROL. A cél egy európai szin-
tű digitális, nyilvános kulcsú infrastruktúra 
létrehozása a repülés különböző szerep-
lői számára (ANSP-k, légtérfelhaszná-
lók, katonaság, repterek stb.). A projekt-
ben való részvétel lehetőséget biztosít a 
HungaroControl számára a kapcsolódó 
folyamatok alakítására és arra, hogy az el-
sők között lehessen az implementációban.

– A nemzetközi forgalmi előrejelzé-
sek meglehetősen pontatlanok. Miért?

– A forgalmi előrejelzéseket a 
EUROCONTROL STATFOR egysége 
készíti, lényegében technikai alapon. A 
légitársaságoktól nem áll rendelkezésük-
re információ a tervezett flottaméretekről 
– beszerzés, selejtezés –, így érdemi fun-
damentális elemzések készítésére nincs 
lehetőség. Ezek hiányában a korábbi 
trendek vagy a GDP előrejelzések alapján 
dolgoznak, amit aztán az olajár által vezé-
relt jegyár, a repülési igény és a gépmoz-
gások felülírnak.

– Milyen hatásai vannak e prognó-
zisoknak a légiforgalmi irányításra, a 
kapacitáskihasználtságra, a késésekre?

– Az európai légiforgalmi adatok im-
már évek óta messze meghaladják a hi-
vatalos forgalmi előrejelzéseket, amelyek 
alapján a légiforgalmi irányító társaságok 
kapacitásaikat (emberi erőforrás, techno-
lógia) tervezik. A légi navigációs szolgála-
tok így kettős nyomás alatt kénytelenek 
teljesíteni: egyrészt jelentős többletkapa-
citást kell biztosítaniuk a prognózisokat jó-
val meghaladó légi forgalom biztonságos 
kezelésére, miközben az Európai Bizott-
ság erős nyomására csökkenteniük kell 
működési költségeiket. A pontatlan elő-
rejelzések miatt rendkívül nehéz a szak-
emberek számát a megnövekedett forga-
lomhoz igazítani, hiszen egy légiforgalmi 
irányító kiképzése és szakszolgálati enge-
délyeinek megszerzése hosszú évekbe 
telik. A nemzetközi forgalom alulbecslése 
ezért elkerülhetetlenül kapacitáshiányhoz 
vezet Európa-szerte. Mindez óriási több-
letterhet ró a légi navigációs társaságok-
ra, hiszen ugyanannyi szakemberrel kell 
egyre több repülőgépet irányítaniuk.

– Korábban azt nyilatkozta, hogy az 
európai légiforgalmi irányítás megérett 
a reformra. Mire alapozza ezt a vélemé-
nyét?

– Az Egységes Európai Égbolt égisze 
alatt olyan új rendszer kiépítésére van 
szükség, amely reális forgalmi előrejelzé-
seken alapul, egyaránt figyelembe veszi 
a légitársaságok, a légiforgalmi irányító 
cégek és a repülőterek szempontjait, és 
amely hosszú távon biztosítja, hogy a fo-
lyamat végső haszonélvezői maguk az 
utasok legyenek.

– Mik lehet(né)nek ennek az átalakí-
tásnak a legfőbb szempontjai, és milyen 
pozitív változások várhatók ezek megva-
lósulása esetén?

– Az ATM rendszernek érzékenyeb-
ben kell tudni reagálni a repülési igények-
re. Ehhez valóban működő érdekeltségi 
rendszert kell felállítani. Jó forgalmi elő-
rejelzések alapján az ATM kapacitásokat 
is alakítani lehetne hosszú távra. Csök-
kenteni lehetne a váltakozóan jelentkező 
kapacitáshiányt és túlkapacitást, amelyek 
fölöslegesen drágítják a repülést. Hosz-
szabb távon a légitársaságok és az ATM 
szolgáltatók viszonyát a jelenleginél érzé-
kenyebb, piaci alapra lehetne helyezni, 
még azzal együtt is, hogy nemzeti szol-
gáltatók szolgálják ki a légitársaságokat. 
Piaci alapon lehetne árazni az ATM szol-
gáltatásokat a költségmegtérítés logikája 
helyett. Az irányítási tevékenység egység-
díjait egységárak válthatnák fel. Egy ilyen 
rendszerben jelentősen felértékelőd-
nének a hatékonyság szempontjából ki-
emelkedő légiforgalmi szolgáltatók, mint 
a HungaroControl. Továbbá jól működő 
érdekeltségi rendszerben fokozatosan 
csökkenhetne az egységdíjas ATM szol-
gáltatások kapacitáshiánya, amellyel ma 
a légitársaságoknak az ATM szolgáltatók 
okoznak többletköltségeket.

– Az utóbbi években nagyon fel-
kapott téma a drón-kérdés. Ezen a 
területen milyen tennivalói vannak a 
HungaroControlnak?

– Egyáltalán nem túlzás, hogy a pi-
lóta nélküli légi járművek térnyerése egy 
új forradalmat hoz el. A következő hat–
hét évben Európában 10 millióra nőhet 
a számuk, csak Magyarországon napi 
27 ezer drónrepülésre számítunk 2025-
re – nagyjából annyira, amennyi ma a 
nagygépek napi, európai kereskedelmi 
forgalma. Csak a hazai drónpiac értéke 
2025-re elérheti a 72 milliárd forintot, 
ami érthetővé teszi, hogy miért költenek 
az országok egyre többet e terület fejlesz-
tésére. A HungaroControl, a légi irányítás 

A HungaroControl legnagyobb európai uniós
támogatást elnyert pályázatának keretein belül
megvalósuló projekt biztosítja
a repülőtéri légiforgalmi irányító szolgálat fejlesztését
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világszerte elismert, innovatív szereplője-
ként célul tűzte ki, hogy az UTM-iparág 
megkerülhetetlen szereplőjévé váljon, 
itthon és nemzetközi szinten egyaránt. 
Ennek érdekében részt veszünk az eu-
rópai uniós Horizon 2020 egyik, e terü-
letre specializált pályázatában is, kon-
zorciumi tagként, olyan UTM-funkciók 
demonstrálásában, mint a drónok elekt-
ronikus regisztrációja és azonosítása, a 
dinamikus légtérmenedzsment, illetve a 
felderítés és a követés. Már elkészítet-
tük a drónrepülések regisztrálására, az 
e repülésekhez használt légterek elkü-
lönítésére alkalmas UTM-portálunkat, 
a mydronespace.hu-t, most azoknak a 
jogszabályoknak a megjelenését várjuk, 
amelyek garantálják az egész rendszer 
biztonságos működését és működteté-
sét. A technológiai kérdések mellett tehát 
látható, hogy adekvát drónszabályozásra 
van szükség. A HungaroControl feltett 
szándéka egy olyan összekovácsolt és 
egy irányba mutató közösség kialakítása, 
amelyen keresztül egy minden érintett 
számára a légtérhez egyenlő hozzáférést 
és feltételeket biztosító ökoszisztéma ala-
kul ki. A drónrepülések szabályozásának 
kialakításában és az ehhez kapcsolódó 
tevékenységekben a kezdetektől proaktí-
van vállalunk szerepet. 

– 2019. április 4-én lejár a koszovói 
magas légtér irányítására vonatkozó öt-
éves szerződés. A HungaroControl vál-
lalja a szolgáltatás további ellátását, ha 
újra felkéri a NATO?

– A 2014-ben aláírt megállapodás a 
nevezett időpontban nem jár le, mivel az 
ötéves időszakot követően – a felek közös 
szándékának további fennállása esetén – 
a szerződéses viszony határozatlan idejű 
formában folytatódik. A NATO-tól és a tér-
ségbeli partnerektől kapott pozitív vissza-
jelzések alapján a szolgáltatást 2019. áp-
rilis 4. után is ugyanazokkal a feltételekkel 
biztosíthatjuk, ami továbbra is kiemelke-
dően fontos megtiszteltetés és szakmai 
elismerés társaságunk számára. A KFOR 
szektor – mérete ellenére – fontos sze-
repet tölt be az európai légiközlekedési 
hálózatban, amit a folyamatos forgalom-
növekedési trend is igazol: 2017-ben 95 
907 légi jármű repült át a légtérben, míg 
2015-ben ez a szám „csak” 67 405 volt. 
Ezt a közel 70 százalékos emelkedést az 
idei év forgalmi adatai minden kétséget 
kizáróan felülírják, hiszen októberig ösz-
szesen 103 748 légi jármű mozgását re-
gisztráltuk.

A megnövekedett légiforgalom kezelésében a HungaroControl irányítói
emberfeletti teljesítményről tesznek tanúbizonyságot

A HungaroControl Remote Tower megoldása iránt folyamatos a nemzetközi érdeklődés

A pontatlan nemzetközi prognózisok miatt rendkívül nehéz a szakemberek számát
a megnövekedett forgalomhoz igazítani
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A H6/H7 bejön a Kálvinra, a H8/H9-et az Örs vezér terén bekötik az M2 nyomvonalába

A villamosok után a HÉV-ek is fonódnak
Megjelentek a fővárosi és agglomerációs közösségi közlekedést érintő 
kormányhatározatok, amelyek HÉV-vonalak felújításáról és összeköté-
séről, új HÉV-szerelvények beszerzéséről, a budapesti vasúti pályaudvari 
rendszer fejlesztésének irányairól, többek között a Déli és a Nyugati pálya-
udvar között vasúti összekötő alagút építéséről szólnak.

Észak–déli gyorsvasút

Az uniós Integrált Közlekedésfejleszté-
si Operatív Program (IKOP) része lesz a 
szentendrei HÉV-vonal (H5) rekonstruk-
ciójának előkészítése Békásmegyer és 
Szentendre között, valamint a ráckevei 
(H6) és a csepeli (H7) HÉV-vonalak fel-
újítása, illetve Kálvin térig mélyvezetés-
ben történő meghosszabbításának teljes 
körű előkészítése. Részletes megvalósít-
hatósági tanulmány készül az észak–déli 
városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésé-

szempontokat is szem előtt tartó, 2020. 
február 29-ig elkészítendő részletes meg-
valósíthatósági tanulmánynak ki kell ter-
jednie a már említett Déli és Nyugati pálya-
udvarokat összekötő alagútra, a korszerű 
vasútüzem lebonyolításához szükséges új 
menetrendi koncepcióra, valamint a vas-
úti hálózati rendszer átalakításából eredő-
en a vasúti tárolási, karbantartási és javí-
tási infrastruktúra elhelyezését tartalmazó 
üzemeltetési koncepcióra. Ugyanakkor 
sokkal kevesebb idő van – 2019. május 
31. a határidő – a Déli Körvasút fejleszté-
se és kapacitásbővítése projekt megter-
vezésére és előkészítésére, am i magában 

letve a teljes vonal állomási, megállóhelyi, 
utastájékoztatási infrastruktúrájának meg-
újítására, a H6, H7 vonalak felújítására és 
Kálvin térig történő meghosszabbítására, 
valamint a két HÉV-vonal összekapcso-
lásához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésére. A jogszabály 
kitér arra is, hogy a csepeli és a rácke-
vei HÉV-vonal meghosszabbítását olyan 
technológiai paraméterekkel kell megter-
vezni, hogy az a nagyvasúti elővárosi mo-
torvonatok menetrendszerű közlekedését 
is lehetővé tegye a 150-es számú Buda-
pest–Kunszentmiklós-Tass elővárosi vo-
nal felől.

A jelenlegi megállóhely-struktúrát is 
felülvizsgálva korszerűsítik a H8 Buda-
pest–Gödöllő és a H9 Budapest–Csömör 
HÉV-vonalakat, melyeket az Örs vezér 
terén bekötnének az M2-es metró meg-
lévő nyomvonalába, egyidejűleg új átszál-
lókapcsolat létesülne Törökőrnél a 100a 
vasútvonallal, Rákosfalvánál pedig a kör-
vasúttal. Megkezdődik a rákoskeresztúri 
szárnyvonal előkészítése, továbbá a H8 
Cinkota–Gödöllő, valamint a H9 Cinkota–
Csömör vonalszakaszok felújításának ter-
vezése, aminek tartalmaznia kell az M2 és 
H8/H9 vonal összekötésére vonatkozó 
elképzeléseket.

Jöhetnek az új szerelvények

A budapesti elővárosi gyorsvasúti vonala-
kon megkezdődik a teljes körű járműcse-
re. Ehhez előbb meg kell határozni azt a 
jármű-specifikációt, amely lehetővé teszi 
új HÉV-szerelvények beszerzését a H5, 
H6 és H7 vonalakon, és ezt követően 
dönt a kormány a járműbeszerzés üte-
mezéséről, a források biztosításáról és 
az európai uniós támogatások bevonásá-
nak lehetőségéről. A jármű-specifikáció 
meghatározásával egyidejűleg a Fővárosi 
Önkormányzat és a MÁV-HÉV bevoná-
sával el kell készíteni a H8 és H9 vona-
lakra vonatkozó járműcsere-stratégiát. A 
kiszolgált HÉV-eket a specifikált jármű-
vekkel homogén, közel azonos felépítésű 
szerelvények váltják fel, adott esetben 
az eltérő peronmagasság követelményét 
is figyelembe véve, illetve biztosítani kell 
az M2-es metró és a H8/H9 vonalak ösz-
szekötéséig a gyorsvasúti üzem fenntart-
hatóságát.

DÉKÁNY ZSOLT

A VERSENYKÉPESEBB VASÚTÉRT
A fővárosi vasúti pályaudvari rendszer megújításának célja Budapesten és térségé-
ben a vasút egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességének növelése, a vasút 
személyszállítási funkciójában rejlő lehetőségek kihasználása a városi és előváro-
si közlekedésben. A program keretében teljeskörűen integrálják a vasutat a városi 
közösségi közlekedési hálózatba, fejlesztik Budapest átjárhatóságát, és a Duna két 
partját összekötő új vasúti kapcsolatokat létesítenek. Hiányzó hálózati kapcsolatok 
és megállók épülnek, valamint megvalósul a fővárosi vasúti pályaudvarok felszaba-
dítható üzemi területeinek (a bevezető vonalak mentén lévő vasúti rozsdaövezetek) 
funkcióváltása, városfejlesztési célú hasznosítása.

foglalja a Budapest-Kelenföld és Ferenc-
város vasútállomások közötti háromvá-
gányú kapcsolat létrehozását, Kelenföld 
és Ferencváros állomásokon kiegészítő 
állomási kapacitásbővítést, továbbá a Ná-
dorkert, a Közvágóhíd és a Népliget tér-
ségében elővárosi megállók kialakítását.

A H8/H9 az M2-vel fonódik

A budapesti elővárosi gyorsvasúti vona-
lak (HÉV) egységes rendszerben történő 
fejlesztésének alapja a Ráckeve/Csepel/
Kunszentmiklós–Tass–Budapest, Kálvin 
tér–Nyugati pályaudvar–Békásmegyer–
Szentendre/Esztergom új városi-elővá-
rosi gyorsvasúti tengely létrehozása. E 
projekt első ütemében kerül sor a cik-
künk elején ismertetett beruházásokra, 
tehát a H5 Békásmegyer és Szentendre 
közötti szakaszának rekonstrukciójára, il-

ről, ami az északi (H5) és a két déli (H6, 
H7) HÉV-vonal összekötését jelenti majd. 
Ezekre a munkákra 13,7 milliárd forintot 
kap a Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja (KKBK) és a MÁV-HÉV konzor-
ciuma.

A KKBK és a NIF konzorciumának két-
milliárd forint áll rendelkezésre az IKOP 
keretében ahhoz, hogy megvalósíthatósá-
gi tanulmányt készítsen a Déli pályaudvart 
a Nyugati pályaudvarral összekötő vasúti 
alagút megépítéséről és az így megnöve-
kedett szerephez jutó Nyugati központi 
pályaudvarrá alakításáról.

Alagút a Déli és a Nyugati között

Döntött a kormány a budapesti vasúti 
pályaudvari rendszer fejlesztésének irá-
nyairól is. A városfejlesztési, közlekedési, 
vasút-technológiai és környezetvédelmi 
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Dr. Ludvig László, a Siemens Mobility Kft. ügyvezető igazgatója

Önállósodott és K+F részleggel 
bővült a hazai Siemens Mobility
A következő hónapok kérdése lesz, 
hogy milyen feltételekkel hagyja 
jóvá az Európai Unió versenyha-
tósága a Siemens és az Alstom 
közlekedési kompetenciáinak ösz-
szeolvadását. Az előttük álló hazai 
feladatokról és kihívásokról kérdez-
tük az immár önálló cégként műkö-
dő Siemens Mobility Kft. ügyvezető 
igazgatóját, dr. Ludvig Lászlót.

– Önt eddig a magyarországi Siemens 
Mobility divíziójának vezetőjeként is-
merte a szakma, most pedig egy önálló 
Siemens cég ügyvezető igazgatója. Mi 
áll a struktúraváltozás hátterében?

– Még tavaly ősszel jelentették be a 
német Siemens Mobility divízió és a fran-
cia Alstom tervezett összeolvadását. Első 
lépésben a Siemens Mobility üzletágat ön-
álló cégbe szervezték ki, ezért önállósult 
2018 júliusától a Siemens Mobility Kft. is, 
közel 180 munkavállalóval. Az átalaku-
lás már így az első lépésben is hatalmas 
előnnyel jár, mivel a korábbi, néha kissé 
lomha „Siemens anyahajó” átalakult, a 
velünk párhuzamosan önállósodó többi 
egységgel együtt, de önálló kapitányok 
parancsnoksága alatt navigáló flottává 
vált. Így rugalmasabban alkalmazkodunk 
a folyamatosan változó kihívásokhoz, a 
Siemens Mobility hajója sikeresebben ha-
ladhat a viharos vizeken.

– Idén novemberben viszont már ar-
ról cikkeztek az itthoni napilapok, hogy 
az Európai Bizottság nem támogatja a 
fúziót, és azt versenyvédelmi szempont-
ból megtiltja.

– Az Európai Unióban a jövő év elején 
várható döntés a fúzióról, jelenleg a má-
sodik körös tisztázási folyamatnál tartunk. 
Tehát arról nincs szó, hogy megtiltották 
volna a fúziót, csak újabb kérdéseket tet-
tek fel, ami egy ilyen léptékű fúzió esetén 
a normális ügymenet részének tekinthető. 
Ez számomra sem meglepetés, bár a kö-
zel 30 éves karrierem során a szektorban 

számos egyesülést láttam, a most terve-
zett fúzió történelmi jelentőségű. A be-
fektetett energia pedig megtérülne, mivel 
a méretben továbbra is piacvezető kínai 
konkurenciával szemben új erőre kap-
nánk. A méretgazdaságosság, a sziner-
giák kiaknázása megtakarításokat hoz. 
Borítékolhatók a jövőre nézve a technoló-
giai előnyök, termékpalettában, innováci-
ós erőben szerintem az élre törnénk, és 
ezek gyümölcseit a vevőink is élveznék. 
Az egyesülés után is a Siemens többsé-
gi tulajdonában maradnánk, de önálló-
an jegyzett tőzsdei cég lennénk, párizsi 
központtal. Mivel személyesen már több 
hasonló, bár lényegesen kisebb fúzióban 
vettem részt, nem rejthetem véka alá a vé-
leményemet, hogy nemzetközi léptékben 
a két cégkultúra összeolvadása egy ko-
moly lehetőség és kihívás is lesz. Nemzeti 
szinten talán ennek kisebb a jelentősége, 
hiszen Magyarországon a budapesti M2 

és M4 vonalakon már sikeresen koope-
ráltunk az Alstommal. Érdekesség, hogy 
párhuzamosan is dolgozunk a Flirt mo-
torvonatok ETCS L2 vonatbefolyásolási 
rendszerének kiépítésén, ők a piros, mi 
pedig a kék szerelvényekre szállítunk fe-
délzeti egységeket. Vagyis minket talán 
már összehangoltak a hasonló feladatok, 
a hazai környezet.

– Hogy nőtt a hazai Siemens Mobility 
lassan 200 fősre, korábban mintha ki-
sebb lett volna ez a szám?

– Eddig itthon főként infrastruktúra-
projekteken dolgoztunk és járműveket 
értékesítettünk. Örömteli fejleményként 
azonban a társaság egy jelenleg közel 
100 fős, folyamatosan növekvő K+F 
részleggel is bővült. Az általuk fejlesztett 
szoftverek a Siemens Mobility termékeibe 
beépülő, jelentős mérnöki fejlesztések. 
Vagyis ez a mérföldkő, a fejlesztői munka 
megjelenése, egyfajta szemléletváltást je-

ANDÓ GERGELY
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lent az életünkben. A magyar programozó 
hatékony, a magyar mérnök kreatív, ezért 
a Siemens Mobility Kft. szívesen bővítené 
a hazai fejlesztői kapacitásait. 

– Milyen fejlesztésben vettek eddig 
részt a hazai szakemberek?

– Számos feladaton dolgozunk, ezért 
hadd emeljek ki néhány példát a tételes 
felsorolás helyett. Idén szeptemberben 
a berlini Innotrans szakkiállításon bemu-
tatott vezető nélküli villamoshoz szüksé-
ges szoftvert részben kollégáim készí-
tették. A potsdami villamoshálózat 6,5 
kilométeres szakaszán tesztelt Combino 
próbavillamos különlegessége, hogy va-
lós forgalmi viszonyok között futja köreit. 
Radar, LIDAR és kamera-szenzorrend-
szer figyeli a környezetet, az intelligens 
logika pedig „digitális villamosvezetőként” 
irányítja a járművet: gyorsít, fékez, nyitja 
és zárja az ajtót. Ez is azt igazolja, hogy az 
autonóm járművek esetében a jogi elvárá-
soknak történő megfelelés, a szabályozá-
si környezet kialakítása ma már nagyobb 
kihívás, mint magának a műszaki feladat-
nak a megoldása. Bízom benne, hogy 
egyszer Budapesten is digitális villamos-
vezető mögé ülhetünk be egy átalakított 
Combinóba a Nagykörúton.

Fejlesztőink innovációs díjat nyertek 
a „Connected Trams” projekttel, mely-
ben két spanyolországi villamos vezeték 
nélküli kapcsolaton keresztül koordinálta 
mozgását, egyszerre gyorsulva és fékez-
ve, folyamatosan tartva ezzel a köztük 
lévő meghatározott, csupán néhány mé-
teres távolságot.

– Milyen projekteken dolgoznak je-
lenleg itthon?

– Az EU pénzügyi ciklusnak köszön-
hetően az elmúlt két évben kiemelkedő 
volt a fogadott megrendelésünk, több évre 
biztosít munkát a rendelésállományunk. A 
legjelentősebbek a vasút-automatizálási 
megrendelések. A Kelenföld–Pusztasza-
bolcs (40a) vonalra mi szállítjuk a vonali és 
állomási biztosítóberendezéseket, kiépít-
jük ott az ETCS L2-es vonatbefolyásolást, 
telepítjük az üzemi célú távközlési rend-
szert, aminek része az utastájékoztató 
rendszer is. E munkák során nagymérték-
ben támaszkodunk helyi partnereinkre a 
kivitelezésben, hiszen a mi specialitásunk 
elsősorban a hardver és a berendezések 
szoftverének szállítása, illetve a projektek 
menedzsmentje. Így nagymértékben hoz-
zájárulunk a hazai cégek fejlődéséhez is. 
De az elmúlt években elnyert projekteken 
is aktívan dolgozunk még! Az ETCS 2-es 

szintjét építjük ki a Ferencváros–Székes-
fehérvár (30a) és a Monor–Gyoma (100a 
és 120-as) vonalakon. Elkészült végre a 
GSM-R olyan szinten, hogy a tesztelést 
megkezdhettük, így ezek a projektek a 
végső fázisukba léptek. Jövőre elsőként a 
Ferencváros–Székesfehérvár vonalat ad-
juk át, melynek egyes részein, ahol erre 
a pálya geometriája alkalmas, 160 km/
órára nő az engedélyezett sebesség. Az-
tán lépésről lépésre jön a többi szakasz. 
Tucatnyi ETCS projekt van folyamatban 
itthon, a szakma kapacitásának a határain 
pörög. Sokszor kérdeznek, mikor terem-
tődnek meg végre a 160 km/órás nagyse-
bességű közlekedés feltételei. Büszkén 
mondhatom, hogy a különleges próbame-
netek keretében már tesztelték is kollégá-
im a 160 km/órás közlekedést. Például 
a napokban a Monor–Gyoma vonalon is 
tesztelünk, ahol bebizonyosodott, hogy 
az ETCS rendszer jól együtt tud működni 
a MÁV-nál elterjedt D55-ös jelfogós biz-
tosítóberendezési technológiával is. Ezt 
megelőzően pedig már az elektronikus és 
a D70-es típusú berendezések alatti mű-
ködést is vizsgáltuk. Vasúti áramellátási 
feladatokban is részt veszünk, például a 
pusztaszabolcsi vonalon vagy a budapes-
ti 1-es villamos Etele úti meghosszabbí-
tásán. A Siemens vasutat, metrót és villa-
most is épített már Kelenföldön, nemrég 
pedig ITS részlegünk kapott nívódíjat az 
M1–M7 autópálya csomópontjának meg-
valósítása kapcsán. Büszkék vagyunk rá, 
hogy ennyire sokoldalúan járulhattunk 
hozzá a dél-budai városrész közlekedé-
sének fejlődéséhez.

– A munkaerő-utánpótlás helyzete 
milyen jelenleg?

– Hát ez egy nehéz kérdés! Az új 
munkaerő felvétele főleg az IT területen 
jelent kihívást, és az integráció is jelentős 
pénz- és időbefektetést igényel, mivel a 
szaktudás mellett a precízen szabályo-
zott folyamatokat is el kell sajátítani, és 
a nagybiztonságú rendszerek fejlesz-
tőinek vérbeli vasutassá kell válniuk. A 
projektkivitelezés területén inkább minő-
ségi jellegű a feladat, a hangsúly inkább a 
meglévő munkatársaink továbbképzésére 
helyeződik. Rengeteget áldozunk hazai 
tanfolyamokra, külföldi továbbképzések-
re, illetve külföldi projekteken való ún. on-
the-job tréningekre küldjük kollégáinkat 
tapasztalatszerzés céljából. Szeretnénk, 
hogy teljes mértékben hazai munkaerőből 
tudjuk végrehajtani a projekteket, azaz a 
projektmenedzsment és a teljes felelős-

ség ide kerülne, vagyis a svájci, német, 
osztrák vagy francia egységeinket csak 
beszállítóként vonnánk be. Projektme-
nedzsereinknek egy komplex életpálya-
modellt kínálunk. A PM@Siemens rend-
szerében előre haladva elsajátítják belső 
folyamatainkat, nemzetközileg kooperál-
nak, menedzselik az alvállalkozókat. Az 
összességében akár 50–100 partnerrel 
történő egyeztetésekhez professzionális 
kommunikációs képességekre van szük-
ségük, és kezelniük kell a mindennapos 
stresszt is.

– Az elmúlt évben többször a nyilvá-
nosság elé lépett a HUNGRAIL Vasút-
digitalizációs Munkacsoportja vezető-
jeként. Hogy áll a magyar közlekedés 
digitalizációja?

– A HUNGRAIL keretei között végzett 
digitalizációs törekvéseink fontos ered-
ménye volt, hogy az év elején tagságunk 
aktív közreműködésével kidolgoztunk egy 
Vasút-digitalizációs Stratégiát, mely szin-
te minden vasúti területet érint. A straté-
gia alapvető célkitűzése a felhasználói 
élmény maximalizálása, a kapacitások 
növelése és a hatékonyság javítása a 
digitalizáció révén. Ennek alapvető esz-
közei a konnektivitás fejlesztése, a szak-
politika támogatása és a digitalizációt 
szolgáló képzési rendszer kialakítása. 
Tagjainkkal összegyűjtöttük az alágazat 
jó példáit, prezentáltuk a szakma és a 
szakpolitika részére. Jelenleg innovatív 
projektek megvalósításával igyekszünk 
a gyakorlatba is átültetni az elképzelé-
seinket. 

Zárszóként szeretnék felvetni egy fon-
tos gondolatot a közlekedési beruházá-
sokkal kapcsolatban. A tenderek, az ár-
verseny hevében könnyen elfelejtkezünk 
róla, hogy a közpénzekből finanszírozott, 
nagyértékű rendszereknél nem minden a 
beszerzési ár. Országunk és az EU irányí-
tói vagy az állampolgárok szemében sem 
csak a költségekről szól a közlekedés, 
hiszen életminőség-javítási, szociális, 
környezetvédelmi, fenntarthatósági, ipar-
politikai aspektusai is vannak. Jó lenne, 
ha a jövőben a beszerzési döntéseknél 
teret nyernének a „Most Economically 
Advantageous Tender” (MEAT) elvek, me-
lyek korrekt szabályok mentén, a legjobb 
ár mellett a komplexebb kritériumokkal 
is dolgoznak. És ezzel egyébként katali-
zálhatnánk a hazai ipar fejlesztését vagy 
a közlekedés digitalizációját is. De erről 
majd a jövő év szakmai összejövetelein 
szeretnék részletesebben beszámolni.
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Gazda(g)ság és természet bűvöletében

Versenyhelyzet-elemzés:
Svájc kapcsolata Budapesttel
A függetlenségére híresen büszke 
kis alpesi ország nemcsak a hegyei 
és az azok oldalában legelésző 
– persze nem lila (!) – tehenek mi-
att került cikkünk középpontjába, 
hanem mert fontos gazdasági köz-
pont és számos nemzetközi szer-
vezet székhelye is. Magyarország 
felől egyre kiterjedtebb légiközle-
kedési kapcsolatokat, a közút alá-
rendeltségét és az egyik legjobban 
működő vasúti eljutást is láthatjuk.

Mintaszerű kiszolgálás

Az ország különlegessége nemcsak a 
négy hivatalos nyelve, hanem az, hogy 
még igazi fővárosa sincs, Bern csak a 
központi közigazgatás szerveinek a szék-
helye. A legnagyobb város és a gazda-
sági élet igazi színtere ezzel szemben a 
400 ezer lakosú Zürich, a nemzetközi 
kapcsolatok központja pedig elsősorban 
Genf és környéke. A svájci városokból 
három érhető el Budapestről közvetlen 
repülőjárattal: Zürich, Genf, Bázel.

A 2001-ben csődbe ment állami légi-
társaság, a Swissair utódja, a most már 
a Lufthansa csoporthoz tartozó Swiss a 
téli menetrendben Budapestről napon-
ta háromszor repül Zürich repülőterére, 
Klotenbe. Ennek a légikikötőnek minta-
szerű a kiszolgálása, a vonatok a terminál 

alatt állnak meg, és egészen Genfig men-
nek innen közvetlen járatok. A Swissair 
hagyományait követve a légitársaság a 
legolcsóbb, „Light” típusú repülőjegy vá-
sárlása esetén már biztosít egyszerűsített 
fedélzeti kiszolgálást, de csak kézipogy-
gyásszal szabad utazni, és nincs lehető-
ség az ülőhely előzetes megválasztására. 
Ez két hónapra előre 23 ezer forintos 
kezdőártól érhető el. Kicsivel drágábban 
már módosítható, feladott csomagot és 
ülőhelyválasztást is tartalmazó repülőjegy 
(Classic Economy) is választható. A Busi-
ness osztály pedig ugyanilyen időtávon 
77 ezer forinttól érhető el. A reggeli és esti 
repülők az Airbus A319/320-as család-
ból kerülnek ki, míg a napközben repülő 
járat jellemzően a vadonatúj Bombardier 

CS-100-as típus, amit ma már Airbus 
A220-as néven értékesítenek. A repülési 
idő 1 óra 35 perc.

Villamossal határokon át

Bázel annyira közel van a német–francia 
hármashatárhoz, hogy villamosok is jár-
nak át a szomszédos országokba. A há-
rom ország a repülőtéren is osztozik: a 
EuroAirport ugyan Franciaországban ta-
lálható, mégsem csak a legközelebbi fran-
cia nagyvárosnak, Mulhouse-nak a hiva-
talos reptere, hanem Bázel és Freiburg 
kiszolgálója is. Ide az easyJet hetente 
nyolcszor (vasárnap kétszer) repül, a Wizz 
Air pedig hetente négyszer. A repülőtérről 
városi busz segítségével gyorsan el lehet 

SCHULEK TIBOR

Genf repülőterén várakozik a Swiss Budapestre induló repülője

Bombardier CS100-as
Swiss színekben: Budapesten is gyakori vendég

Bázel–Mulhouse  Euro Airport a Wizz Air esti járatával
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jutni Bázel belvárosáig, és a főpályaudva-
rig, ahonnan Zürich és Bern is egy órán 
belül elérhető közvetlen vonatokkal. Az 
easyJet november közepén 4000–7000 
forintos akciós jegyeket kínált erre az út-
vonalra január végi napokra, míg a Wizz 
Air 7000 forintos alapáron kínálja a jegye-
ket. Mindkét szolgáltatónál csak a kézi-
poggyászt tartalmazza a jegyár, a kék-lila 
cég esetében érdemes figyelni a novem-
bertől élő új (kisebb méretet engedélye-
ző) kézipoggyász-szabályozásra.

Ajándék közlekedési jegy

Az ország nyugati sarkában található 
Genfbe szintén az easyJet járataival le-
het könnyedén eljutni. Januárban heten-
te négyszer, de jövő év februártól újra 
naponta közlekednek ide repülőgépek, 
amelyek átlagosan 1 óra 55 perc alatt 
teszik meg a légvonalban pont ezer kilo-
méterre lévő távolságot. A genfi repülőtér 
érdekessége, hogy egybeépült a Palexpo 
rendezvényközponttal, ahol számos ki-
állítást és konferenciát tartanak egész 
évben. Ugyanúgy, mint Zürichben, itt is 
saját vasútállomást találhatunk, ahonnan 
távolsági vonatok is indulnak a Genfi-tó 
partjára, Lausanne és Montreux felé. 
A közlekedést az is megkönnyíti, hogy 
minden érkező utas egy óráig érvényes 
városi közlekedési jegyet kap ajándékba, 
így ingyenesen lehet trolibusszal a város-
központig eljutni. Az easyJet repülőjegyek 
7–10 ezer forintos alapártól indulnak irá-
nyonként.

Budapest–Zürich vonattal

Ha Svájc kapcsán szóba kerül a közös-
ségi közlekedés, a legtöbbeknek a vasút 
juthat az eszébe, a hegyekre felkapasz-
kodó fogaskerekű szerelvényekkel és a 
legnagyobb magaslatokat viaduktokkal 
és alagutakkal leküzdő vonalakkal. A 
vonatoknak azonban nemcsak a turis-

ták, hanem az üzleti utasok és munkába 
járók körében is igen fontos szerepük 
van, ami a nemzetközi vonatok kínálatán 
és kihasználtságán is meglátszik. Buda-
pestről naponta két vonat is indul Győrön, 
Bécsen és Innsbruckon át Zürichbe. Ezek 
Svájcban Buchs és Sargans állomásain is 
megállnak. A két vonat közül a nappali já-
rat nem csupán az Alpok látványát kínálja 
menet közben, de a modern technikát is 
az osztrák railjeteknek köszönhetően. 
Ez 6.40-kor indul Budapestről, és közel 
10 és fél órányi utazást követően, este 
17.20-kor érkezik Zürich Hauptbahn-
hofra. Visszafelé a járat 10.40-kor indul 
Zürichből és este 21.19-kor érkezik Bu-
dapesten a Keleti pályaudvarra. A sze-
relvényben a másodosztályra kb. 12 500 
forintért, a némileg kényelmesebb első 
osztályra kb. 19 000 forintért válthatunk 
nem cserélhető és nem visszaváltható je-
gyeket. Ha pedig erre még ráfizetünk kb. 
5000 forintot, a némileg elkülönültebb 
és még kényelmesebb üléseket kínáló 
„Business” osztály is elérhetővé válik. 
Az első osztályú utasok utazás előtt és 
után üzleti várótermet is használhatnak. A 
railjetekben étkezőkocsi közlekedik, ahol 
különféle meleg ételek fogyaszthatók, de 
az utas ülőhelyén is felszolgálják azokat. 
Minden ülőhelynél elérhető a 230V-os 
hálózati csatlakozó, az ingyenes wifi, és 

az ülések többségéről látható monitoro-
kon adnak tájékoztatást az utazási infor-
mációkról.

Az éjszakai Wiener Walzer EuroNight 
használatával nem csak időt, a borsos árú 
svájci szállás árát is meg lehet spórolni. 
Ez a vonat 20.40-kor indul Budapestről, 
és reggel 8.20-ra gördül be Zürichbe – az 
ellenkező irányban pedig egy-egy órával 
később. Az éjszaki utazásra, hat- vagy 
négyágyas fekvőhelyre már 19 000 fo-
rinttól kaphatók jegyek, az ennél nagyobb 
kényelmet kínáló hálókocsik ára kétágyas 
fülkében 28 800, egyágyas fülkében 
47 700 forinttól indul. Ez utóbbi ugyan 
már összehasonlítható a repülőjegy és a 
szálloda árával, de üzleti utazásnál prakti-
kus lehet a korai érkezés. Érdemes előre 
foglalni, mert szinte egész évben telt há-
zas a hálókocsi, a nyári hónapokban pe-
dig a fekvőhelyek is hamar elfogynak.

Alárendelt közút

Svájcba ugyan Ausztrián keresztül végig 
vezet autópálya, de a jelentős távolság 
miatt kevesen szeretnek végig vezetni. 
Zürich Magyarországról az M1-A1 útvo-
nalon, Németország érintésével, 11–12 
óra alatt, Bázel 12–13 óra alatt, míg Genf 
Olaszország északi részén át haladva 
13–14 óra alatt elérhető. Németország ki-
vételével minden érintett országban útdí-
jat kell fizetni, és a sebességkorlátozások 
betartásáról fixen telepített, valamint moz-
gó traffipaxok gondoskodnak. Svájcban 
ezt a kérdést egyébként is igen szigorú-
an veszik, így adott esetben már egy–két 
km/h-ás túllépésért is fizetni kell.

Meglepő módon a vonatoknak és a re-
pülőknek az autópálya ellenére sincs köz-
vetlen „nagybuszos” konkurenciája, pedig 
a vendégmunkások részéről biztos volna 
rá kereslet. Az okot valószínűleg a svájci 
államnál kell keresni, amely jogi úton tette 
lehetetlenné a piacra lépésüket. Így ma-
radnak a telekocsik, amelyeknél gyakori 
célpont Zürich, és több kisbuszos fuvarozó 
is kínálja a szolgáltatásait már 22 000 fo-
rinttól. Náluk telefonon is megrendelhető a 
háztól házig szállítás, és már kártyás fizeté-
si lehetőséget, valamint ingyenes wifit is kí-
nálnak. A menetidő átlagosan 12 óra. A kül-
földön dolgozók igényeinek megfelelően a 
Nyíregyháza, Miskolc térségéből induló 
kisbuszok a környező városokat felfűzve 
Budapesten keresztül haladnak, majd a na-
gyobb városokban rugalmasan osztják szét 
az utasokat. Egyedi megállapodás alapján 
nagyobb csomagokat is szállítanak, vala-
mint saját törzsutas rendszerük is van.

Első osztály a Railjet járaton

Business fülke
a Railjet szerelvényeken
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Schvéd Norbert, a Magyar Vasúttörténeti Park vezetője

„Vasúti értékeket mentünk”
Ha megkérdeznénk a vasút ha-
zai szerelmeseit, hogy nevezze-
nek meg egy helyet, ahol kulturált 
környezetben, szívesen töltenek 
el akár hosszú órákat, akkor a vá-
laszadók többsége nagy valószínű-
séggel Európa egyik legnagyobb 
szabadtéri és egyben legelső, in-
teraktív vasúti múzeumát jelölné 
meg. Az idén 19. szezonját töltő 
Magyar Vasúttörténeti Park veze-
tője, Schvéd Norbert értékelte az 
évet a KözlekedésVilágnak.

– Árbevétel, látogatói szám szempontjá-
ból milyen évet zár a vasúttörténeti park?

– A Magyar Vasúttörténeti Park minden 
esztendőben hét hónapon keresztül várja a 
látogatókat, április elejétől október végéig. 
Tematikájában évről évre nem sokat válto-
zik a program, de az interaktív elemeket 
mindig igyekszünk bővíteni a látogatói él-
mény fokozása érdekében. Az idei rendez-
vényeink nagyon jól sikerültek, a kollégáim 
odaadó hozzáállásának, a hatékony előké-
szítő szervezőmunkának és nem utolsósor-
ban a kedvező időjárásnak köszönhetően. 
A látogatók száma – akik között érdekes 
módon nem a vasutas családok vannak 
többségben – és a jegyárbevételünk ösz-
szességében több mint 30 százalékkal 
emelkedett 2017-hez képest, ami az elmúlt 
öt évet tekintve magasan a legjobb ered-
mény. Úgyhogy jövőre alaposan fel van 
adva a lecke, még akkor is, ha „csak” tarta-
ni szeretnénk az idei szintet.

– Milyen rendezvényeknek adtak ott-
hont 2018-ban?

– A programok közül kiemelném az áp-
rilisi Old Timer Show-t, az ezt követő hús-
véti szezonnyitónkat, ami az első nagyobb 
saját rendezvényünk, és amely a tavalyi 
évhez képest kétszer annyi, mintegy 4000 
vendéget vonzott. Szintén sikerrel rendez-
tük meg a gyereknapot, a hazai járművek 
mellett jó néhány külföldi – horvát, szlovén, 
osztrák, szlovák – gőzöst, dízel- és villany-
mozdonyt felvonultató európai kerti vasutak 
találkozóját és a rendszerint tömegeket 
vonzó MÁV-juliálist. Az idei év legkiemelke-
dőbb eseménye a MÁV alapításának 150. 
évfordulója alkalmából szervezett, nemzet-
közi járműparádéval kibővített háromnapos 
rendezvény volt, színes családi és gyer-
mekprogramokkal, valamint a magyar kor-
mány képviselőinek és a környező orszá-
gok vasútvállalati vezetőinek részvételével 
megrendezett szakmai konferenciával. En-
nek az volt az egyik különlegessége, hogy 
egy gőzvontatású, nosztalgiakocsikból 

álló szerelvénnyel hoztuk be a vendége-
ket a Nyugati pályaudvarról, és egy mo-
dern motorvonattal szállítottuk őket vissza 
– így találkozott azon a délelőttön a múlt, 
a jelen és a jövő. Érdekességként említe-
ném, hogy egyszerre nyolc magyar, cseh, 
osztrák és szlovák gőzmozdonyt fűtöttünk 
be erre a szeptemberi alkalomra, amire a 
park megnyitása óta még nem volt példa. 
Azért is vagyok rendkívül büszke erre a 
rendezvényünkre, mert alig néhány hónap 
alatt kellett tető alá hoznunk, márpedig egy 
ilyen volumenű nemzetközi járműparádét 
általában másfél–két évvel korábban kez-
denek el szervezni. A sikerhez hozzájárult 
a szakma összetartása és a közlekedé-
si hatóság pozitív hozzáállása is, hiszen 
gyorsított eljárásban adta ki az engedélyt 
a külföldről érkező járművek közlekedésé-
re a magyar pályaszakaszokon. A szezon 
utolsó rendezvénye pedig immár hagyo-
mányosan az M2 Mikulás Expressz, ahol 
idén is számos izgalmas program várta a 
gyerekeket és szüleiket.

DÉKÁNY ZSOLT
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– Kicsit kilépve a vasúttörténeti park 
kereteiből, mint a MÁV Nosztalgia Kft. 
ügyvezetőjét kérdezem: kijár a legna-
gyobb európai vasúti szakkiállításra, az 
Innotransra?

– Idén nem voltam, de két éve kiláto-
gattam Berlinbe. Az Innotranson valóban 
rengeteg az érdekesebbnél érdekesebb 
szakmai látnivaló, csakhogy nálunk a 
legfiatalabb járművek is elmúltak 60–70 
évesek, túl sok mindent tehát nem tudunk 
profitálni a kiállításból. A járműveink jelen-
tős része védett műszaki emlék, amelye-
ken semmiféle átalakítás nem végezhető, 
éppen ezért akkor sem tudnánk használni 
a kiállításon látott új ötleteket, technológi-
ákat, ha egyébként megfizethetőek lenné-
nek számunkra. Kapcsolatok építésére, 
bővítésére ugyanakkor kiváló az Innotrans.

– A nemzetközi színtéren egyéb le-
hetőség is kínálkozik a szakmai ismere-
tek gyarapítására?

– A MÁV Nosztalgia Kft. tagja az Eu-
rópai Múzeum- és Turisztikai Vasutak 
Szövetségének (FEDECRAIL), amely 
idén tavasszal Skóciában tartotta éves 
konferenciáját. Itt jól hasznosítható infor-
mációkat szereztünk egyebek mellett a 
járműjavítási technológiák újdonságairól 
vagy a pályázati lehetőségekről. Abból 
a szempontból is sok tanulsággal szol-
gált az egyhetes skóciai tartózkodásunk, 
hogy az angolszász országokban hihetet-
len hagyománya van a vasúti utazásnak, 
a mai napig szeretnek az emberek vonat-
tal közlekedni, köztük nosztalgia jármű-
vekkel. Olyan vonalszakaszok is vannak, 
ahol naponta jár gőzvontatású vonat, amit 
meg is tudnak tölteni utasokkal, annyira 
népszerű. Véleményem szerint a csator-
na innenső oldalán fekvő országok több-
ségére igaz, hogy sem a főváros, sem a 
nagyobb városok környéke vasúti szem-

– A szakma iránti szeretet átadásá-
ban mennyire sikeresek?

– Egyre nehezebb megszólítani a 
fiatalokat. Még jobban el kell mozdulni 
az interaktivitás felé, mert statikus kiál-
lításokkal, bemutatókkal a mai világban 
lehetetlen vonzóvá tenni a vasúttörténeti 
parkot. Tervezzük a park bejáratánál lévő 
öreg V43-as mozdonytorzó teljes felújí-

OTTHON AZ IDEGENFORGALOMBAN ÉS AZ UTAZÁSSZERVEZÉSBEN
Schvéd Norbert idegenforgalmi közgazdász diplomát szerzett 2003-ban, amit négy évig Íror-
szágban és Angliában kamatoztatott. Mindeközben kilenc évet dolgozott a Forma–1 catering 
részlegénél, beutazta a világot. Angliából hazatérve itthon előbb a szállodaiparban helyez-
kedett el, majd egy rendezvényszervező cég értékesítési igazgatója lett. 2013-ban került 
a MÁV-START-hoz, ahol az étkezőkocsi-üzemeltetési részleget vezette. Egy évvel később 
kérték fel a fő tevékenységként utazásszervezéssel foglalkozó, de országos személy- és áru-
szállítási engedéllyel is rendelkező vasútvállalat, a MÁV Nosztalgia Kft. ügyvezető igazgatói 
posztjára a nyugdíjba vonult és néhány hete elhunyt Szendrei András utódjának, aki az egyik 
legismertebb magyar vasutasként aktív szerepet játszott a Magyar Vasúttörténeti Park létre-
hozásában is. Schvéd Norbert 2014 óta vesz részt a parkot működtető alapítvány kuratóriu-
mának munkájában. 2018. január 1-je óta a vasúttörténeti park vezetői feladatait is ellátja, 
klasszikus operatív munkát végez, feladata a mindennapi működés biztosítása. Kedvenc jár-
művei az 1868-as gyártású, különleges első erdélyi vasúti kocsi és a felújítás alatt álló, 1882-
ben gyártott 1026-os számú gőzös, amelyik 24 éve nem volt tűzben, de a MÁV születésnapra 
újra begyújtották. Ez a legöregebb jelenleg működő gőzmozdony Magyarországon, nyitott 
vezetőállással, amit szeretnének eredeti sötétzöld színében újrafényezni – az 1890 előtti 
gőzösök zöldek voltak, nem feketék – és már jövő nyáron bemutatni a nagyközönségnek.

tását, reményeink szerint a jövő tavaszi 
szezonnyitásra a külső munkálatok el is 
készülhetnek. A korszerűsített járműben 
egy szimulátort is szeretnénk majd kialakí-
tani, hogy a fiatalok élőben próbálhassák 
ki a mozdonyvezetés élményét.

– Milyen terveik vannak 2019-re?
– Az előző parkvezetés munkája is 

benne van, hogy kifejezetten szép, ren-
dezett körülmények között várhatjuk lá-
togatóinkat, a jegyárbevételek mellett 
pedig a MÁV-csoportnak köszönhetően 
mindehhez a források is rendelkezésre 
állnak. Fedett tárolásra jelenleg csak a 
körfűtőházban van lehetőségünk, ahol a 
több mint 100 járművünknek csak egy kis 
része fér el, ezért ezt a kapacitást már jö-
vőre szeretnénk bővíteni. A cél az, hogy 
néhány éven belül az összes eszközünket 
meg tudjuk védeni két fő ellenségünktől, 
a fagytól és a napsugárzástól. Harminc–
negyven évvel ezelőtt az UV-sugárzás 
messze nem volt annyira káros, mint nap-
jainkban. A szélsőségesebb időjárási kö-
rülmények miatt a járműkorrózió rendkívül 
felgyorsult az elmúlt időszakban. Ha egy 
újrafényezett jármű a szabad ég alatt áll, 
annak hat–hét év után kezdhetjük elöl-
ről a felújítását. Kollégáim folyamatosan 
dolgoznak a bejáratnál lévő 1-es vágány 
meghosszabbításán a víztorony park felé, 
ahol aztán visszaépíthetnénk a Püspökla-
dányban lebontott és onnan elemenként 
ide szállított, korábban műemlékké nyil-
vánított állomásépületet, ami szintén nö-
velné a fedett tárolóhely kapacitásunkat. 
E beruházásnak igen jók a megvalósulási 
esélyei, hiszen kormányhatározat is előír-
ja a püspökladányi szín újraépítését.

pontból nem igazán festői, miközben Skó-
ciában bárhová megyünk, gyönyörű a táj, 
nincsenek graffitik, szemétdombok, és ha 
esetleg csupán közepes szintű is a vasúti 
szolgáltatás, a látvány, a környezet kár-
pótolja az utasokat. Ezt a vasúti kultúrát 
el lehetne tanulni az angolszászoktól. A 
teljes képhez hozzátartozik, hogy ott sok-
kal egyszerűbb a múzeumi vasúti közleke-
désre vonatkozó szabályozói környezet. 
Például a saját célú vágányszakaszokon 
(iparvágányokon) akár 14 éves fiatalok 
is szolgálatot teljesíthetnek, nagyvasúti 
vizsga nélkül, teljesen önállóan, nem fel-
ügyelettel, mint nálunk a Gyerekvasúton. 
Könnyen belátható, hogy generációról 
generációra sokkal könnyebb így átadni a 
vasút szeretetét, megőrizve hagyománya-
it, értékeit. Ami némileg más körülmények 
között, de természetesen a mi kiemelt cé-
lunk is.
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Okos megoldások, bővülő magyar háttéripar

Innotrans 2018: mozaikok Berlinből
Ha páros év, akkor Berlinben gyűlik 
össze a vasutas szakma, hogy a vi-
lág legnagyobb vasúti seregszem-
léjén megtekintse a legújabb vív-
mányokat. Az idén minden eddigi 
rekord megdőlt az Innotrans 2018 
kiállításon: soha ennyi látogató, 
kiállító és szakmai bemutató nem 
volt az ICB Messe területén, ahol 
már villany autóbuszok is köröztek, 
hiába állt a rendezvény középpont-
jában a vasút.

Kínai demonstráció

Szeptember közepén a vasutas szakma 
Berlinre figyelt, ahol a világviszonylat-
ban is legnagyobbnak számító szakmai 
kiállításon 61 országból 3062 kiállító és 
155 jármű érkezett a vásárváros terüle-
tére. Dr. Christian Göke, a Messe Ber-
lin vezetője a kiállítás megnyitásakor 
ismertette, hogy 130 ezer szakmai láto-
gatóra számítanak. Az Innotrans összeg-
zésekor kiderült: Németország mellett 
Franciaországból, Olaszországból és 
Kínából érkezett a legtöbb szakmai ki-
állító. Talán nem véletlen, hogy a kínai 
CRRC vásárolta meg a legjobb reklám-
helyeket, és technológiai demonstráció 
céljából komplett metrókocsit is hozott. 
A vasúti közlekedés mellett idén kiemelt 
figyelmet kapott az elektromosbusz-
közlekedés, illetve az IT-szektor jelentő-
sége tovább nőtt a kiállításon. Érdekes 

megfigyelni, hogy a korábbi évekhez ké-
pest jelentősen átalakult a nagy gyártók 
jelenléte, a Stadler már dominál a Sie-

mens mellett, miközben a Bombardier 
gyakorlatilag árnyéka korábbi önma-
gának.

SCHULEK TIBOR

A CRCC metrója nem kicsit futurisztikus

A Desiro HC dizájndíjat nyert külső-belső megjelenésével A Siemens ilyen felsővezetékes metrót szállított Szófiába
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IC+-tól a Ganz forgóvázig

 Magyarországról 20 szakmai cég állított 
ki számos terméket és szolgáltatást. A 
legfontosabb szerep ismét az IC+ ko-
csinak jutott, amelynek egy újabb pro-
totípusát, a többcélú térrel rendelkező, 
kerekesszékes és kerékpáros utazásra 
is használható verziójának első kocsiját 
állították ki. A még egyke kocsin számos 
előremutató megoldást láthattak a vásári 
látogatók, így a léghálózatba ötletesen 
beépített biciklipumpát, amely a külföldi 
tervezőknek is nagyon tetszett. Látható 
volt, hogy a korábbi termes prototípus 
kocsin kritizált belsőtéri megoldásokon 
sok esetben javított a MÁV-START, miköz-
ben tovább finomított a megjelenésen is. 
Hagyományosan erős a magyar mérnöki 
tudás a pályadiagnosztikai oldalon, és Kö-
zép-Európában neves a környezetbarát 
gyomirtó berendezéssel ellátott speciális 
vonat, amelynek honállomása Makón ta-
lálható. Az Evopro-csoport képviseltette 
magát szoftverfejlsztés területén, ahogy a 
Prolan és a Műszerautomatika Kft. a bizto-
sítóberendezések piacán. A Kőnig Kft. és 
a Metál99 Kft. többféle jármű-üvegezési 
megoldást mutatott be, az Infopix pedig 
vasúti utastájékozató eszközöket hozott 
el. Az egykori Ganz gyár utódcégei közül 
a Ganz-Motor Kft. standján megtekinthető 
volt a továbbfejlesztett vasúti forgóvázuk.

Traverso, a legszebb jármű

A svájci központú, de németországi, len-
gyelországi, magyarországi, fehérorosz-
országi, spanyolországi és amerikai 
üzemekkel rendelkező Stadler volt a leg-
nagyobb kiállító. Hét új vonatot mutatott 
be a szakmai közönségnek, amelyek kö-
zül a házigazdákat érthetően az új berlini 
S-Bahn-szerelvények izgatták. A Stadler 
és a Siemens konzorciuma 2015 decem-

berében nyerte el az összesen 106 sze-
relvény szállítására vonatkozó tendert, és 
az első elkészült kocsit most láthatta a 
publikum. A modern műszaki megoldások 
felett hagyományos S-bahn utasteret ta-
lálunk és egy friss, dizájn-szakértők által 
tervezett külsőt. Az új és átjárható vona-
tok helyben készülnek és viszonylag so-
kára, 2021-től állnak forgalomba a berlini 
S-bahn körgyűrűn, valamint a német fővá-
ros délkeleti vonalain. 

Az egykori Vossloh gyár megvásár-
lásával jutott a Stadler nagy, fővonali 
dízelmozdonygyártó kapacitáshoz. A dí-
zel-elektromos EuroDual típusból 10 da-
rabot rendelt a Havelländische Eisenbahn 
(HVLE), amelyből az első darabot ki is ál-
lították. Érdekesség, hogy az alkatrészek 
97,7 százaléka újrahasznosítható.

A legszebb kiállított jármű címre esé-
lyes lehet a Stadler Traverso fantáziane-
vű szerelvénye, amely az eddigi leghosz-
szabb, Flirt platformra épített jármű a 
maga 150 méteres hosszával. A svájci 
Südostbahn (SOB) rendelésére elkészült 
vörösréz színű jármű nemcsak külsőleg, 
hanem rendkívül igényesen berende-
zett belső terével is kitűnt a többi vonat 
közül. A járművek időközben forgalom-
ba is álltak Luzern és St. Gallen között. 
Külön érdemes felhívni a figyelmet olyan 
megoldásokra, mint a faburkolatok igé-
nyes alkalmazása, az ablaktáblák közötti 
hegycsúcsokat mintázó belső burkolat, a 
vörös, illetve fekete minőségi kárpitozás. 
A vonatban található egy akadálymentes 
és két normál mellékhelyiség, kerékpár-
tároló, síléctartó. Minden ülésnél elérhető 
elektromos csatlakozás és két büfé pont, 
hűtöttital- és snack-, illetve kávéautomatát 
találunk kizárólag készpénzmentes fizeté-
si megoldásokkal felszerelve. A Stadler 
ezen túl még angol piacra készülő dízel-
elektromos FLIRT vonatot, svéd megren-
delésre gyártott emeletes KISS motor-

vonatot, glasgow-i nagyon szűk alagútra 
épített metrót és berni 1000 mm nyomtá-
volságú villamost is prezentált.

Smartron, a Siemens-innováció

A Siemens újdonsága a Smartron névre 
hallgató, csak németországi használatra 
specifikált Vectron volt, amely első pillan-
tásra visszalépésnek tűnhet a korábban 
bemutatott többáramnemű, illetve kiegé-
szítő motorral akár felsővezeték nélkül 
közlekedő „Last Mile” verziókhoz képest. 
Ugyanakkor ez egyértelműen egy, a piac 
által diktált lépés volt, ugyanis sok magán-
vasútnak nem éri meg új mozdonyokat be-
szerezni a rugalmas vontatási szolgáltatás 
nyújtása mellett, hiszen a piacon elérhe-
tők ilyen-olyan állapotú régi és felújított 
mozdonyok. A Siemens ezért 30 száza-
lékkal olcsóbban kínálja ezt a gyári új mo-
dellt, így a lízingcégek is kedvezőbb fel-
tételekkel tudnak kontraktust kiépíteni a 
magánvasutak felé. Az új mozdonyt ETCS 
rendszerrel sem szerelték fel, emiatt az új 
építésű pályaszakaszok helyett a hagyo-
mányos vonalakon fogják alkalmazni. A 
Vectron-flotta másik végéről is kiállítottak 
egy gépet, az ÖBB részére készült MS, 
azaz Multi-system gépet, mely az osztrák 
mellett a cseh, német, lengyel, magyar, 
horvát, szlovén és olasz hálózaton is tud 
majd közlekedni.

A kiállított „tárgyak” között volt a Sie-
mens Desiro HC motorvonat, amit a 

A Skoda ForCity csehszlovák villamost vált Chemnitzben A Stadler a berlini S-bahnnal is kirukkolt

Ganz forgóváz
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Rhein-Ruhr Express (RRE) vonalaira 
rendeltek még 2015-ben. Az egyszintes 
vezérlő motorkocsik között két emeletes 
betétkocsi található. A kiállított szerelvény 
dizájndíjat is nyert külső-belső megjele-
nésével. Hasonlóan szép és már közle-
kedő típust képviselt az Avenio villamos, 
amely a hazánkban is ismert Combino to-
vábbfejlesztése. Az érdeklődők még brit 
szabvány szerint készült Desiro motorvo-
natot és Szófiába szállított felsővezetékes 
metrót is láthattak.

A Siemens bemutatta az ÖBB-
vel közös Eco-Cityjet motorvonatot, 
ahol egy Desiro ML szerelvény egyik 
középkocsijának tetejére akkupakokat 
szereltek fel, így a felsővezeték nélküli 
szakaszokon is közlekedni tud. A bemuta-
tó állítása szerint ez a megoldás megfele-
lő olyan vonalakon, ahol a viszonylat csak 
egy szakaszát villamosították.

Még egy ÖBB Cityjetet állítottak ki Ber-
linben, ez pedig a konkurens Bombardier 
által bemutatott Talent 3-as szerelvény, 
amelyet az osztrák szövetségi vasút első-
sorban a nyugati tartományokban, Tirol 
térségében fog használni. A mai sztender-
deknek megfelelően minden ajtónál ala-
csonypadlós kialakítású, légkondicionált, 
kerékpárszállító- és többcélú térrel ellá-
tott motorvonatban már alapvetés a 230V-
os hálózati csatlakozó, az USB töltőpont, 
a vezeték nélküli internet és monitoron 
megjelenő valós idejű utastájékoztatás.

Škoda ingavonat: csúszásban

A magyar vasúti járműgyártástól régen 
ellépett cseh ipar több standon is kép-
viseltette magát. A németek kíváncsian 
lepték el a DB Regio Škodától rendelt 
ingavonatának első példányát, amelynek 
egyre csak csúszik a szolgálatba állítása. 
A mozdonyvontatású, de motorvonathoz 
hasonlító szerelvényt még 2013-ban ren-
delték meg és 2016-os üzembe helyezést 

prognosztizáltak. A gyártás és engedé-
lyeztetési folyamatok sorozatos csúszása 
ellenére nagyon várják a München–Nürn-
berg térségébe érkező vonatokat. A bel-
ső térben kicsit csalódást okozott, hogy 
nagyon sok ülést helyeztek el, sokszor 
lehetetlennek tűnő helyekre is. 

Érdekes volt, hogy könnyen össze le-
hetett hasonlítani még laikus szemmel is 
az egymás mellett álló emeletes vonato-
kat, így a Škoda belső kialakítása mellett 
megismerhető volt az Alstom, a Hitachi, 
a Siemens és a Stadler hasonló kocsija. 
Ilyet tényleg csak Berlinben, az Innotrans 
ideje alatt lehet csinálni.  

A Škoda bemutatta a Chemnitz város 
számára készülő ForCity villamosát. El-
mosolyodunk, ha belegondolunk abba, 
hogy az egykori kelet-német városban 
csehszlovák villamosokat vált majd ez a 
minden ízében modern, alacsonypadlós 
villamos.

Rocktól CETROVO-ig

Japánt és Olaszországot egyszerre 
képviselte a Hitachi Rail (azaz a korábbi 
AnsaldoBreda) Caravaggio emeletes villa-
mos motorvonata, amit Rock fantázianév-
vel látott el az olasz államvasút. Az itáliai 
dizájnon kívül említést érdemel, hogy a 
kerékpártárolók mellett már töltőpontot is 
kiépítettek, mert a jövőben számolnak az 
elektromos kétkerekű eszközök jelentős 
elterjedésével. 

Olaszországban fog közlekedni az 
FS által megrendelt Alstom Cordia POP 
alumínium szekrényes, háromrészes, 
regionális forgalmú motorvonat. A vi-
lágméretű és talán a Siemens-szel ha-
marosan egyesülő francia óriás gyártó 
ezen felül egy akkumulátoros hajtással 
kiegészített tolatómozdonyt is kiállított. 
Az SBB-megrendelésre készülő Alstom 
mozdony felsővezetékes és dízelüzemű 
kivitelben is tud dolgozni, így csökkenthe-

tő a környezet terhelése, és tényleg csak 
a szükséges mértékben dolgozik majd a 
dízelmotor. A svájci államvasút 47 darabot 
rendelt, amelyből az első talán a jövő év 
elején forgalomba tud állni. 

Még távolabbra tekintve érdemes 
megjegyezni, hogy a moszkvai székhelyű 
PC Transport két egységet is elhozott az 
alumínium kocsiszekrényes villamosából, 
amely már közlekedik az orosz fővárosban.

Idén első alkalommal állított ki jármű-
veket Berlinben a világ legnagyobb vasúti 
gyártója, a kínai CRRC holding, rögtön 
kettőt is. A futurisztikus kinézetű New 
Generation Metro (CETROVO) névre 
hallgató jármű próbálta bemutatni, hogy 
ezen a piacon ma mit is tudnak a távol-
keleti gyártók: 140 km/óra végsebesség, 
szénszálas kompozit kocsiszekrény, au-
tomata vezetőrendszer, akkumulátoros 
hatótávnövelés, LED fénytechnika, kijel-
zők az utastér minden pontján, még az 
ablakba beleépítve is. Az ígéretek tizen 
százalékos tömeg- és hasonló fogyasz-
táscsökkentésről szólnak, a korrózió-
mentes járműtest pedig hosszú élettar-
tamot garantál. Egy biztos: Kína kiterjedt 
metróhálózatain már csak saját építésű 
szerelvényeket vásárolnak, évente százas 
nagyságrendben. 

Itt debütált az első lítium akkumuláto-
ros hibrid tolatómozdony is, amelyet már 
értékesíteni is sikerült Európába, hiszen 
a kiállított mozdony a hamburgi S-Bahn 
telephelyeire került beszerzésre. Az 
üzembe állítás időpontja még kérdéses, 
ugyanis a TSI-tanúsítást, illetve a EBA en-
gedélyt nem sikerült beszerezni.

A kiállítás mérete nehezen érzékeltet-
hető egy újság lapjain. Legyen annyi elég, 
hogy a budapesti vásárváros pavilonjainál 
nagyobb területen mutatták be csak a bel-
ső berendezések beszállítói az új portéká-
kat, és még ugyanekkora terület állt rendel-
kezésre a pályaépítés, az utastájékoztatás 
vagy egyéb beszállítók részére.

Az elektromos buszok is kiemelt figyelmet kaptak Az IC+ kocsinak fontos szerep jutott
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Emeletes vonatokra várva

Két délutáni indulással, kismértékben bővül a Budapestről Győrig 
közlekedő G10-es gyorsított személyvonatok száma.  Esztergom 
felé az M3-as metró északi szakasza felújításának tervezett befe-
jezéséig, 2019 tavaszáig nem tervez változást a megrendelő szer-
vezet. A korszerű motorvonatok sajnos itt rendszeresen perceket 
állnak a megállóhelyeken, mert olyan nagy tartalékidőt építettek 
be az alapmenetrendbe. A székesfehérvári, az újszászi, illetve a 
szolnoki vonalon nincs lényeges változás, míg Pusztaszabolcs és 
Hatvan felé egész évben vágányzári menetrendekre kell számíta-
ni. A szobi vonalon sem történik lényeges menetrendi változtatás, 
ahol a késések és rendszeresen káoszba fulladó forgalomirányí-
tási és utastájékoztatási problémákon próbál úrrá lenni a vasúttár-
saság és a pályahálózat-üzemeltető. Az utasok és a MÁV-START 
is nagyon várja már az emeletes Stadler KISS motorvonatok ér-
kezését, amely érezhető minőségjavulást tud majd hozni, és a 
menetrendszerűségen is javíthat. Az új vonatok a típusengedély 
megszerzésének függvényében, várhatóan 2019 végén állhatnak 

A MÁV élén ősszel lezajlott vezetőváltás még nem fordítot-
ta új irányba a vasutat, hiszen alapvetően egy alig változ-
tatott 2018-as menetrendet terjesztett fel a MÁV-START a 
megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium felé a 
jövő évre. Tekintettel az infrastrukturális elemek és a jármű-
állomány változatlanságára, sem a fővonalakon, sem a mel-
lékvonalakon nem kell jelentős változásokra felkészülni.

A MÁV-START felterjesztette a 2019. évi vasúti menetrendet az ITM-nek

Menetrend szerinti kiszámíthatóság
leghamarabb forgalomba. Az előváros mostohagyermekén, a La-
josmizsei vonalon, az utasok kérésére 15 perccel később indul 
majd az utolsó vonat Budapestről, valamint már most tudni lehet, 
hogy 2019 májusában két hétre teljesen lezárják a Keleti pályaud-
vart karbantartás miatt. A MÁV-HÉV H6-os vonalán várhatóan vég-
legesítik a jelenlegi menetrendet, miszerint a HÉV-szerelvények 
reggelente 12 percenként követik egymást.

IC: romló renomé kevésbé fontos vonalakon

Bővül és kismértékben változik a Budapest–Győr (Hegyeshalom/
Sopron/Szombathely) vonal menetrendje, mert a korábban Csor-
nán egyesített Savaria és Scarbantia IC vonatok külön közlekednek 
Pest felé, amely Győr felől jelent jobb szolgáltatást a reggel főváros-
ba indulóknak, pláne, hogy az előbbi a menetrendtervezet szerint 
Győr és Kelenföld között megállás nélkül közlekedik. Korábbi szá-
munkban jeleztük az új Bécs–Kolozsvár (Transilvania) EC vonatot, 
amely belföldi forgalomban kiegészíti a hiányos órás nemzetközi 
ütemet, és a belföldi utasok számára is további igénybe vehető mi-
nőségi vonatot jelent. A Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza vonalon 
az órás ütemes IC struktúra megmarad, bár a konkrét vonatok egy–
egy órát arrébb kerülnek a nemzetközi vonatok változásai miatt. Bé-
késcsaba felé csak a vonatok neve változik menetrendváltástól, míg 
Szeged felé a kínálat változatlan marad. Több kevésbé fontos vo-
nalon erodál az InterCity vonatok renoméja azzal, hogy egyre több 
helyen megállnak. A Hetés IC 10 perccel hosszabb menetidővel 
közlekedik a Veszprém és Székesfehérvár közötti négy új megállás 
miatt, ezzel biztosan nem veszélyezteti a Zalaegerszeg–Budapest 
autópályás buszok dominanciáját. A 41-es vonalon közlekedő So-
mogy IC Kaposvár és Gyékényes között mindkét irányban kap hat 
új megállást, ezzel lényegében átveszi a személyvonati szerepet is. 
Pécs és Miskolc felé a vágányzári menetrendeket kell az utasoknak 
továbbra is böngészniük, ha kitartanak a vasúti utazás mellett.

További érdekességek

Újra közlekedik személyvonat Pécs–Magyarbóly útirányon 
Pélmonostorra (Belij Manastir), naponta négyszer, ami még nem 
közvetlen eszéki kapcsolat, de mindenképpen örvendetes. Sal-
gótarján és Budapest közötti átszállásmentes vasúti kapcsolat 
már eddig is csak vasárnap létezett, amit a vágányzári menetren-
dek miatt felfüggesztettek. Érdekes kérdés, hogy ez egy véglege-
sen autóbusszal kiszolgált viszonylat lesz, vagy évek múlva újra 
próbálkozik majd a MÁV-START. Kecskemét egy új késő esti köz-
vetlen személyvonatot kapott, amely fél tíz után indul a fővárosból 
és éjfél előtt érkezik a Hírös városba. Az egyetlen mellékvonali fej-
lesztés az országban a Mátészalka–Csenger vonalon valósulhat 
meg, ahol bővül a kínálat, elsősorban az ingázók igényei alapján. 

MÁV-START motorvonat egy vihar után Kiskunfélegyházán

Átszállás biztosítása Halmaj állomáson



INTERJÚ

24 2018. DECEMBERKÖZLEKEDÉSVILÁG

Bemutatjuk…

70 éves dr. Csiba József,
a vasútgépészet doyenje
A vasúti járművek iránt kicsit is érdeklődők biztosan találkoztak már dr. 
Csiba Józsefnek, a legendás 424-es mozdonyokról írt, mai napig alap-
műnek számító könyv szerzőjének nevével. A rendkívül széleskörű isme-
retekkel rendelkező, több nyelven beszélő gépészmérnök azon kevés 
szakember közé tartozik, aki képes a vasúti járművek komplex műszaki 
aspektusait közérthetően és érdekesen bemutatni, ráadásul missziójának 
tekinti az utánpótlásképzést.

– Mesélne kicsit a gyerekkoráról, csa-
ládjáról?

– Édesapám a MÁV pályafenntartás-
nál volt lakatos Gödöllőn, így már hét-
éves koromtól fűnyeső lehettem nyári 
diákmunkásként, 1,4 forintos órabérért a 
vasútnál. A Józsefvárosi Főnökség 8-as 
pályamesteri szakaszán legalább 60 gye-
rek dolgozott akkoriban nyaranta – mind 
vasutasgyerek – az előmunkás felügye-
lete mellett. Nagyszerű élmény volt! Gö-
döllőig akkor már villamos mozdonyok, 
Kandó-mozdonyok is jártak. Minden reg-
gel ¾ 8 körül érkezett egy csupa Izkn – 
sorozatú, a Ganz-gyárban épült, nyitott 
teherkocsikból álló vonat Budapest felől, 
majd mozdonyváltás után ment tovább Zá-
honyba. Ez volt a pécsi uránvonat, emlék-
szem, egyszer felmásztunk rá megnézni, 
milyen is az uránérc. A későbbi években 
már segédmunkás is lehettem, az első 

Nohabok és V43-asok próbameneteit a 
sínek mellől nézhettem, nagy érdeklő-
déssel. Gödöllőn Gépészmérnöki Karon 
végeztem 1973-ban, majd Nyíregyházán 
lettem tanársegéd a főiskolán, a Gyár-
tástechnológia Tanszéken. Nyíregyházán 
már akkor volt pilótaképzés, fiatal, velem 
közel egyidős kollégák rábeszéltek a re-
pülésre! Hétvégén repültem és 1974-ben 
már a C vizsga felé haladtam a vitorlázó-
repülésben.

– Hogy lett Önből vasutas?
– A BME-n akkor indult 1945 után az 

első repülő-szakmérnöki képzés. Jelent-
keztem dr. Pásztor Endre professzor úr-
nál, a képzés vezetőjénél, de nem kaptam 
munkahelyi támogatást hozzá, ezért rög-
tön munkahelykeresésbe kezdtem. En-
nek révén kerültem a MÁV-hoz a Keletibe, 
a Műszaki Kocsiszolgálati Főnökségre. 
Volt két kérésem: szeretnék matematikát 
és nyelvet tanulni. Előbbit már korábban a 
JATE-n elkezdtem, alkalmazott matemati-
kát tanultam ott, de a nagy távolság miatt 
abba kellett hagynom. Szerencsémre a 
matematikai tanulmányokat a BME Közle-
kedésmérnöki Karán folytathattam. Előtte 
azonban le kellett tenni a vontatási vizs-
gát. A nagyforgalmi vizsga egy hónap alatt 
meglett, Halászi Mihály oktatótiszt segít-
ségével, aki naponta figyelte a haladáso-
mat. Aztán a kocsivizsgálói és a vontatási 
vizsgák jöttek. A mérnökgyakornoki idő-
szak letelte után kineveztek a műhelybe 
művezetőnek. Jelentkeztem angol nyelv-
tanfolyamra, ám ehhez orosz nyelvvizs-
gát kértek előfeltételként. Megcsináltam 
mindkettőt, szakmaival bővítve. Két és fél 
év művezetés után Horváth Lajos, a Fe-
rencvárosi Vontatási Főnökség vezetője  
áthívott Ferencvárosba. Nehezen mond-
tam igent, mert Gödöllőről egyszerűbb 
volt a Keletibe járni, ám a feladat és az 
anyagiak segítettek a döntésben. Így ’79 
márciusától a kocsiszolgálati részleg ve-

zetője lettem, majd a villamos- és gőzmoz-
dony-vezetői vizsgák után vezetőmérnök-
nek neveztek ki. Utóbbi végzettségre a 
műhelyek fűtéséhez és melegvíz-ellátásá-
hoz használt kazánok, a fűtőgépként szol-
gáló gőzmozdonyok miatt volt szükség.  A 
villamosműhely akkor indult be, sok moz-
donnyal (V43-1001…1016, 1155…1174, 
V46-004), és akkor Ferencvárosban ösz-
szesen 650 mozdonyvezető is dolgozott.

A fiam ’77-ben, a lányom ’79-ben szü-
letett. Hatra jártam dolgozni, hogy kettő-
kor hazaindulhassak értük az óvodába, 
bölcsődébe. Az utazási időt nyelvtanulás-
sal hasznosítottam.

– Mi fordította a vasútgépészet elmé-
leti vetületei felé?

– Műegyetemi matematikai tanulmá-
nyaim során a szakvezető, dr. Fazekas 
Ferenc professzor úr biztatására az általa 
szervezett konferenciákon előadásokat 
tartottam, részben hallgatótársaimmal, 
részben egyedül, publikációkat írtam. A 
tanulmányok befejezése után professzor 
úr javaslatára dr. Sólyomvári Károly ad-
junktus úr szakmai segítségével megírtam 
doktori disszertációmat. 1984-ben véd-
tem meg azt az akkori Gyártás- és Javí-
tástechnológiai Tanszéken, itt a Karon. A 
téma a MÁV személykocsi-karbantartási 
gyakorlatának korszerűsítése volt. Ebben 
a futásteljesítmény alapú, időben lekorlá-
tozott karbantartási rend mellett érveltem, 
amit matematikai alapon vezettem le. A 
nagyértékű GOSA,CAF, DWA és DWA-

ANDÓ GERGELY
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Dr. Varga István, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja (jobbról)
és Horváth Zsolt Csaba, a BME ITS Zrt. vezérigazgatója köszönti az ünnepeltet

DVJ gyártású kocsik beszerzésekor ezt 
a témát „leporoltam”, a MÁV akkori kül-
szolgálati főtechnológusaként a disszer-
tációm tézisei alapján tettem javaslatot a 
karbantartási technológiára, amit mára 
már az egész járműállagra kiterjesztettek. 
Ez teljesen más felkészültséget igényelt a 
szervezet egészétől. A jármű kerékpárnál 
a fő alkatrész a csapágy, a MÁV csap-
ágyai normál esetben 1,2 millió kilomé-
terig semmiféle vizsgálatot nem igényel-
tek. Emlékszem, hogy a hőnfutásjelzők a 
CAF-kocsik esetén azonban gyakran me-
legedést jeleztek, noha eleve 800 ezer 
kilométerenként kellett vizsgálni. Béres 
István, akkori fő futástechnikus javaslata, 
döntése alapján csapágycsere lett a meg-
oldás.

– Mikor hagyta ott a külszolgálatot?
– A MÁV Vezérigazgatóságra, a Mű-

szaki Főosztályra 10 éves külszolgálati 
gyakorlattal 1986-ban kerültem be, Tor-
dai László főosztályvezető hívott, akit 
még Ferencvárosból ismertem. Első 
munkanapomon kijelentette, hogy ide két 
nyelv nem elég, kell egy harmadik is! Né-
met nyelvismeret nélkül amúgy sem lehet 
magyar vasúttörténettel foglalkozni, így 
azt is megtanultam, felsőfokon, szakmai 
nyelvvel bővítve. A főosztályon minden 
műszaki szakszolgálatot érintő fejlesztési 
kérdéssel foglalkoztak, rendszerszem-
lélettel, ami nagyon vonzott. Várszegi 
Gyula volt akkor a műszaki vezérigazga-
tó-helyettes, aki a vasútnál is szerette vol-
na francia ipari kapcsolatait kamatoztatni, 
ezért létrehoztak egy innovációs csapatot 

a Műszaki Főosztályon belül előbb két, 
majd három taggal. Az iparjogvédelmi 
szakértő Záhonyi Lóránt mellett a vég-
rehajtási tapasztalataim, nyelvtudásom, 
végzettségeim okán rám gondoltak. Az 
M3-as metró programszőnyegét akkori-
ban telepítették, Várszegi vezérigazgató 
úr gondolkodott egyes elemeinek vasúti 
alkalmazhatóságán, továbbá már akkor 
jelentős erőfeszítéseket tett az energiata-
karékos vonattovábbítás ügyéért. Ebben 
a témában, mindenekelőtt a számítá-
sok, elemzések végzésében Tóth Béla, 
a MÁV korábbi fő futástechnikusa volt a 
segítségére. Ennek eredményeképp a 
V43 1155-ös mozdonyt felszerelték egy 
Hasler gyártmányú elektronikus sebes-
ségmérő órával, így e mozdonnyal kez-
dődtek a vontatási fogyasztási mérések.

– Miként lett főtechnológus?
– Egy napilapban 1989-ben ösztön-

díjat hirdettek meg mérnököknek Kölnbe, 
saját szakterületük ismereteinek német-
országi bővítésére. A főosztályvezetőm, 
Maráz Béla támogatott, ráadásul ismerte 
a DB pályás vezetőjét, az ő ajánlásával 
adtam be a pályázati anyagot. Megkap-
tam az ösztöndíjat, ’90-ben egy hónap-
ra. Egy-egy hetet tölthettem Kölnben, 
Hamburgban, Mindenben és Mainzban, 
a DB különféle kompetenciaközpontjai-
ban. Értékes ismeretekkel gazdagodtam 
azáltal is, hogy még az átadás előtt álló 
ICE-bázist is megnézhettem Hamburg-
Eidelstedtben. Mikor hazaértem, tájé-
koztattak, hogy kirúgtak a vezérigazgató-
ságról, már meg se írjam az úti jelentést 

a tapasztalataimról (pedig fényévekre 
jártak szemléletben előttünk). Iszonya-
tos sokként ért a kirúgás híre, de kora 
délutánra a helyzet gyökeresen megvál-
tozott. A „módszerváltás” idején valóban 
az átlagnál többet utaztam külföldre, de 
az ehhez szükséges és a vasút érdeké-
ben kamatoztatott nyelvtudásomat mun-
ka mellett szereztem meg, amíg mások 
pártiskolába és munkásőrségbe jártak 
az előrelépés reményében – mondtam 
indulatosan a rajtam pálcát törni kívánó 
vezetőnek. Felkínálták a Keleti Műszaki 
Kocsiszolgálati Főnökség vezetői mun-
kakörét, de ezt nem fogadtam el. Kiste-
leki Mihály gépészeti vezető kollégáival, 
a jelenlétemben, megbeszélést tartott a 
jövőmről, és Szórádi Ervin, a Gépésze-
ti Anyagvizsgáló- és Technológiai Üzem 
(GTAÜ) vezetője – noha nem ismert en-
gem – felajánlott egy technológusi állást. 
Elfogadtam, majd röviddel ezután a GTAÜ 
Északiban lévő Technológiai Osztályának 
élére kerültem, egy nagyon jó csapathoz. 
Később, átszervezések után, a Vezér-
igazgatóság Gépészeti Szakosztályán 
lettem stratégiai divízióvezető-helyettes. 
Az 1992-ben megalakult UIC Nyelvi Cso-
port munkájában kezdettől részt vettem. A 
szervezet vasúti szakszótár fordításokkal 
és szókincsbővítésekkel foglalkozott, a 
szakmai és nyelvi rész volt az enyém, az 
informatikai Mihály Zsolté.

Munkatársaimmal, kollégáimmal ma-
gánszervezésben sok szakmai úton 
jártunk Európában, járműjavítókat, 
irányítóközpontokat, fejlesztési központo-
kat néztünk meg. Az utak rendkívül sokat 
jelentettek szakmai szempontból.

2001-ben megszereztem a PhD-foko-
zatot. A disszertációt dr. Németh József 
professzor úr támogatásával a két világhá-
ború közötti győri személykocsigyártásról 
írtam. A dolgozat a MÁV História Évkönyv-
ben is megjelent.

– Hogy lett Önből gépészeti üzletág-
vezető?

– Meghirdették 2002-ben a MÁV gé-
pészeti üzletág-vezetői állását, amire 16-
an jelentkeztünk. Többkörös kiválasztási 
eljárás után engem választottak. Rögtön 
három nagy feladat várt. Az első az elő-
városi villamos-motorvonat beszerzés. 
Négy pályázó volt, az ALSTOM, a SIE-
MENS, a Bombardier és a Stadler, azaz 
mindenki pályázott, aki akkor számított. 
A műszaki gazdasági értékelő bizottság 
vezetője voltam, mások mellett Urbán La-
jos, dr. Zobory István, Kisteleki Mihály, 
Mihály Zsolt és Lékay Gusztáv is tag volt. 
A beadott anyagok különböző mértékben 
tükrözték a MÁV akaratát, a Stadler állt 
legközelebb a MÁV elvárásaihoz. Előze-
tesen nagy vitát kavart, hogy miért csak 
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egy WC legyen a 200 férőhelyre, de eb-
ben végül a személyszállítás akarata érvé-
nyesült. Az ülőhelyek számáról is volt vita, 
hogy 200 vagy 300 legyen. A másik ügy 
a Bz motorvonatok tengelyrepedése volt 
2003-ban, amiről később kiderült, hogy 
helytelenül módosítottak egy tűrésmezőt, 
ami frettingesedéshez (a felület kifáradá-
sához) vezetett. Ezt tengelycserékkel ol-
dottuk meg. A harmadik izgalmas kérdés 
az M41-es és M62-es mozdonyok korsze-
rűsítésének tartalma volt. Kényszerhely-
zetben voltunk, a kinevezésemkor már 
több mozdony készen volt többféle motor-
ral, és már a tolatómozdonyokhoz is hoz-
záálltak. Ezt nem találtam megfelelőnek, 
mert a karbantartási költségek egy mo-
torcsalád alkalmazásával csökkennének 
érezhetően. Az a döntés született, hogy a 
Caterpillar-motorokkal folytatódik a moz-
donyok motorcseréje. A vesztes képvi-
selője feljelentést tett, de nem lett belőle 
ügy. Az engem kinevező ex. MOL-os me-

tot (VMMSZK), amit kiköltöztettünk 
Istvántelekre. Ott arra törekedtem, hogy 
szakvizsgát tegyenek a kollégák. Meg tud-
tam győzni a MÁV mindenkori menedzs-
mentjét, hogy nagytudású, magasan 
képzett, fontos kérdésekben megfelelő 
véleményt alkotó szakemberek dolgoznak 
itt a vállalatcsoport szempontjából, akiket 
meg kell becsülni. Amikor 65 éves korom-
ban, 2013-ban nyugdíjba mentem, utána 
egy év alatt leépítették, megszüntették 
az egészet. Ma nincs olyan tudományos, 
műszaki, gazdasági egysége a nemzeti 
vasútnak, mely jelentős gazdasági dönté-
seket komplex szemlélettel előkészítene, 
műszaki kérdéseket elemezne.

– Hogy lett megfelelőségértékelési 
vezető a BME-n?

– Akartunk még a MÁV keretei kö-
zött a VMMSZK-ban egy NoBo, DeBo 
szintű megfelelőségtanúsító szervezetet 
létrehozni, de az elképzelés nem ara-
tott sikert. Nyugdíjazásom után röviddel 

jegyzőkönyvsorozat. Ilyen tanúsításokat 
végeztünk például metró gyártóművi alkal-
masság tekintetében Moszkvában, vasúti 
pálya átépítési terveinek megfelelőségét 
vizsgálva, felsővezeték-építés tervvizsgá-
latakor, mozdonyok új éberségi berende-
zéssel ellátásakor (tervvizsgálat, valamint 
a beépítés megfelelőségének értékelé-
se), új építésű járműtelep vágányhálózati 
és energiaellátási terveinek vizsgálatakor.

– Van elegendő független szakem-
ber e vizsgálatok elvégzéséhez?

– A szakemberek kiválasztásánál, 
különös tekintettel a járműves részre, tö-
rekszünk arra, hogy a BME tanszékeinek 
dolgozói szakértői tevékenységet végez-
hessenek. Közülük kerül ki több szakterü-
leti vezető is. Igyekszünk bevonni fiatalo-
kat – lehetőleg már hallgatóként – a BME 
ITS szervezetének különböző munkáiba.

– Ön a könyveiről, szakcikkeiről is 
széles körben ismert, oktatási tevékeny-
séget is végez.

– Kétszáznál több publikációm jelent 
meg, számos könyvnek vagyok társszer-
zője, de fő munkámnak e téren a 424-es 
történetéről írt könyvemet tartom. Ehhez 
jó alapot adott, hogy amikor a vezérigaz-
gatóságra kerültem, fél évet töltöttem a 
könyvtárban, mert nem volt máshol hely. 
Mezei István javasolta, hogy legyen egy 
könyvsorozat, így a MÁV levéltár és a MÁV 
könyvtár feltérképezése után a nemze-
ti levéltárban is rengeteg időt töltöttem. 
Konferenciakiadványokban is jelentek, 
jelennek meg tanulmányaim. Dr. Zobory 
István professzor úr irányításával, segít-
ségével több tanulmányban is a jármű-
vek gyenge pontjainak meghatározására 
próbáltam módszert adni (kerekek, fék, 
áramszedő, zárt WC, ajtó, ütköző-, vo-
nóhorog). Máskor azt vizsgáltam, hogy a 
karbantartási hely függvényében hogyan 
alakul azonos típus üzemkészsége. Ok-
tatói tevékenységem 20 éve kezdődött 
a BME-n, kezdetben a gyártástechnoló-
giát tanítottam angolul külföldi doktoran-
duszoknak, majd egy hosszabb szünet 
után, 2003-tól Zobory professzor úrtól 
kaptam tantárgyakat, először a Gőzmoz-
dony 1 és 2 tárgyakat. A kazánokról szól 
az első rész, a második a gépezet. Ezeket 
máig tartom. Utána a Járműüzem megbíz-
hatóság és diagnosztika (MSc) tárgy, a 
Járművek üzemeltetéselmélete (MSc), a 
Vasúti járművek üzeme és diagnosztikája 
(BSc) tárgyak következtek, utóbbi Kistele-
ki Mihállyal közösen. Szakmérnököknek 
Megbízhatóságelmélet és matematikai 
statisztika t árgyat tanítok, az idei kihívás 
pedig a Járműüzem megbízhatóság és 
diagnosztika tárgy angol nyelven, külföl-
dieknek.

nedzsment új szemléletet és szervezetet 
próbált meghonosítani. Az üzletágon belül 
a kiszervezéseket preferálták, ám a gépé-
szet kiszervezésében nem voltam part-
ner – utódom alatt később megcsinálták. 
Azért így is nagyon jó szakmai és emberi 
kapcsolatom volt a vezetőtársaimmal, töb-
bükkel mai napig tartom a kapcsolatot. 
Sikerült bevezetni egy kulcs-munkaválla-
lói bérkategóriát, amivel megtarthattuk a 
hálózaton és külföldön is jelentős vasutas 
szakmai tekintéllyel bíró mérnök szakem-
bereinket.

– Mi vetett véget az üzletág-vezetői 
megbízatásának?

– A Stadler győzelmével zárult mo-
torvonattender után új munkakört kap-
tam. A Vasúti Tudományos Kutatóintézet 
igazgatója lettem 2005 tavaszán, amit 
hamarosan összevontunk a Gépészeti 
Központtal, létrehozva a Vasúti Mérnö-
ki és Mérésügyi Szolgáltató Közpon-

Horváth Zsolt Csaba, a BME ITS vezér-
igazgatója megkeresett, hogy ott meg-
alakítanám-e ezt a szervezetet. A válasz 
nyilvánvaló volt. Megfelelőségértékelési 
szervezetet hoztunk létre EU-s és hazai 
jogszabályok szerinti vasúti fejlesztések 
és korszerűsítések értékelésére vala-
mennyi lehetséges (jármű, pálya, telepí-
tett és járműfedélzeti biztosítóberende-
zések, mozgáskorlátozottak, zaj, alagút, 
telematikai alkalmazások) területen. A 
szakterületek vezetői két kolléga kivéte-
lével nem főállásúak, de egy adott mun-
kára mind jobban bővül az a csapat, akit 
szerződés alapján fel lehet kérni a feladat 
elvégzésére. A szervezetben szakértők, 
szakterületi vezetők, minőségirányítási 
vezető és megfelelőségértékelési cégve-
zető tevékenykedik. A kimenőtanúsítványt 
a két utóbbi írja alá az előbbiek audit-
jelentése alapján. A jelentés alapja egy 
ellenőrzési, vizsgálati procedúrát leíró 
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Bevált hazai és díjnyertes német busszal erősít a Volánbusz

Százötvenegy új autóbusz
Új, magyar gyártású autóbuszok 
forgalomba állításával modernizál 
a Volánbusz és a DAKK Zrt., így ha-
marosan a győri gyárból kigördülő 
120 Credo Econell 12-es autóbusz-
szal frissül az elővárosi buszpark. 
Emellett 31 kényelmes távolsági 
Neoplan Tourliner L autóbuszt he-
lyeztek üzembe a közlekedési köz-
pontok.

Győri buszok Vác térségébe

Az eredményes nyári tendert követő-
en összesen 120 darab Credo Econell 
12-es autóbusz érkezik a Volánbusz-
hoz (100 darab) és a DAKK Zrt.-hez 
(20 darab). A 20 hónapra szóló, zártvé-
gű pénzügyi lízingszerződés megkötését 
követően, az első kocsik már októberben 
megérkeztek a budapesti céghez, és a 
gödöllői vonalakon váltották fel a régeb-
bi autóbuszokat. Az új járművek utaste-
rének első része alacsonypadlós, így a 
mozgásukban korlátozott utasok könnyen 
fel tudnak majd szállni rá, és korszerű 
fedélzeti utastájékoztató rendszerrel 
vannak ellátva. A győri gyártású Credo 
buszok természetesen légkondicionál-
tak. A beépítésre kerülő FPT dízelmotor 
Euro6 C környezetvédelmi besorolású, 
az automatizált ZF váltó pedig támogatja 
a sofőr kényelmes és gazdaságos veze-
tését. A decemberben érkező további 
autóbuszok Vác térségébe kerülnek, ahol 
10 év körüli, középmagas padlós kocsikat 
váltanak fel.

Díjazott jármű a Volánokhoz

A korábban beszerzett elővárosi kialakítá-
sú használt buszok és az új kocsik érkezé-
sének köszönhetően kivonhatók a hírhedt 
alvállalkozós King Long autóbuszok Bu-
dapest elővárosából. A Credo Econell és 
Inovell autóbuszokból már eddig is közel 
500 futott a Volán társaságok színeiben 
az elmúlt három év beszerzései nyomán. 
A győri Kravtex-Kühne gyár akár évente is 
képes lenne ennyi busz legyártására, ha 
nagyobb megrendelést tudna elnyerni.

Idén már beszerzésre került 20 darab, 
kéttengelyes Neoplan Tourliner, amely az 
MAN tulajdonában lévő híres buszgyártó 
legújabb típusa. A típus formaterve elnyer-
te a Red Dot dizájn díjat, így elismerten 
Európa egyik legmutatósabb autóbusza. 
A hófehér járművek közül korábban kilenc 
normál kivitel került a Volánbuszhoz, míg a 
többi a vidéki közlekedési központok állo-
mányát gyarapította. A Volán Buszpark Kft. 
által 2018 elején kiírt tender eredménye-
ként októberben összesen 31 hosszabb, 
háromtengelyes Neoplan Tourliner L ver-
zió érkezett, amelyből 15 viseli a Volán-
busz feliratát. Az autóbuszok első lépés-
ben Budapestről Salgótarján, Harkány, 
Mohács, Kaposvár és Eger felé közleked-
nek. A hosszabb járművek ugyanakkor 
mindössze 55 utast szállíthatnak, a koráb-
bi rövid verzió 51 utasával szemben. Az 
országos szétosztást követően a KMKK 
flottájába öt (Eger, Salgótarján), a DDKK-
hoz szintén öt (Kaposvár, Nagyatád, Pécs, 
Szekszárd), és az ÉNYKK-hoz hat új kocsi 
érkezett (Győr, Szombathely, Veszprém, 
Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa).

Red Dot dizájn díjas
Neoplan Tourliner a Volánbusz színeiben

JÖHET AZ 
ISKOLABUSZRENDSZER
Az új buszok november végén tartott 
hivatalos átadási ünnepségén Dávid 
Ilona, a Volánbusz és a DAKK Zrt. el-
nök-vezérigazgatója, valamint a be-
szerzést végző Volán Buszpark veze-
tője elmondta, hogy a már forgalomba 
állított autóbuszokon felül a jövő évben 
további 200 korszerű autóbusz érkezé-
sére lehet számítani. Palkovics László 
innovációs és technológiai miniszter 
bejelentette, amerikai mintára két éven 
belül iskolabuszrendszert építenek ki, 
az erről szóló előterjesztés hamarosan 
a kormány elé kerülhet. Az iskolabusz 
eddig csak hatósági kategória volt, de 
a jövőben egy országosan egységes 
szolgáltatási színvonalat biztosító szol-
gáltatássá válhat. A tárcavezető elmon-
dása alapján okostelefonról ellenőriz-
hető lesz a járművek mozgása, és nagy 
hangsúlyt fektetnek a biztonságra.

Korábbi beszerzésű,
DDKK üzemeltetésű
Credo autóbusz
Ibafa településen
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67. IAA: egyre inkább teret nyernek az alternatív hajtású járművek

Autóbuszos újdonságok Hannoverből
Idén, páros év lévén, ismét Hannoverre figyelt a haszonjárműpiac, hiszen 
immár 67. alkalommal rendezték meg az IAA-t, a nagyjárműves ipar és a 
hozzá kapcsolódó háttéripar világkiállítását. Az egyre nagyobb szerepet 
játszó alternatív hajtású járművekből egyre többet mutatnak be a rendez-
vényen – köztük autóbuszokat is –, és itt adják át a nemzetközi szakújság-
írókból álló zsűri döntésének megfelelően a 2019-es év legjobb haszon-
járművének járó díjat, így az Év Autóbusza 2019 elismerést is.

Gumiabroncs e-buszokra

Az autóbuszok kategóriájában érdekes-
ség, hogy páratlan években a városi, pá-
ros években pedig a coach, azaz a turista-
busz kategóriát díjazza a zsűri. Most tehát 
a városi buszok voltak soron, az első díjat 
a Mercedes-Benz Citaro hibrid változata 
kapta. A típus legutóbb 2013-ban tudott 
nyerni, az előző generációval, még dízel 

hajtással, így a Citaro duplázott idén. A 
győztes hibrid változat előnye, hogy mind 
a hagyományos dízel, mind a gázzal haj-
tott motorváltozatokhoz rendelhető, így 
rendkívül szélessé téve az elérhető vari-
ációk számát.

Ide tartozik az a háttéripari érde-
kesség, miszerint a Daimler csoporttal 
együttműködve a koreai Hankook gumi-
gyártó kifejezetten elektromos hajtású, 
vagy azzal is rendelkező autóbuszokra fej-
lesztett gumiabroncsot, amely természe-

tesen a Citaro család esetében is meg-
jelenik. A fejlesztés lényege abban áll, 
hogy az elektromotorral hajtott járművek 
esetében a maximális forgatónyomaték 
gyakorlatilag az indulás pillanatában ren-
delkezésre áll. Ez pedig rendkívül igény-
be veszi főleg a hajtott kerekeken lévő 
gumiabroncsokat. Az új abroncs amellett, 
hogy megfelel ezeknek a kihívásoknak, 
erősített oldalfallal rendelkezik, amelyet a 
szokásoktól eltérően kopásjelző hornyok-
kal is elláttak, hiszen a gyakori megállóba 
manőverezések során óhatatlan, hogy a 
gumiabroncs a járdasziget szélének ütő-
dik, vagy azon súrlódik. Az új fejlesztésű 
abroncs négy évszakos használatot tesz 
lehetővé, mind a húzó, mind a kormány-
zott tengelyre felszerelhető.

E-járművek az IVECO-tól

A hannoveri kiállítás méreténél fogva szin-
te átláthatatlan, a rendelkezésre álló idő 
pedig egy-egy ilyen sajtólátogatáson és 
szakmai napon meglehetősen szűkös, így 
most is leginkább a vezető járműgyártók 
egy-egy érdekes fejlesztéséről lesz szó, 
amelyekre egyértelműen jellemző, hogy 
az alternatív hajtás vagy más új elektroni-
kai megoldás teszi őket különlegessé.

Kiemelten érdemes megemlíteni az itt-
hon kevésbé elterjedt, bár jól ismert már-
ka, az IVECO standját, ahol idén már nem 
jelent meg dízel hajtású jármű, sem te-
hergépkocsi, sem autóbusz. A városköz-
pontok közösségi közlekedésére kínálva 
megoldást, a márka elektromos meghaj-
tású járműveket vonultatott fel a kiállítá-
son. Ilyen a nulla károsanyag-kibocsátású 
Daily Electric minibusz, amely a 2018-as 

ALFÖLDY MIKLÓS

IVECO elektromos busz

Hankook
gumiabroncs

e-autóbuszokra

Citaro hibrid,
az Év Autóbusza
2019
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„Nemzetközi Év Kishaszonjárműve” („In-
ternational Van of the Year 2018”) díjjal 
kitüntetett, hosszútávon fenntartható 
üzemű Daily Blue Power család tagjaként 
tökéletes megoldás a belvárosok araszo-
ló (stop-and-go) forgalmában. A nagyobb 
kategóriában az IVECO BUS Crealis In-
Motion-Charging új generációja jelent 
meg, amely a felsővezetékes táplálást 
fedélzeti akkumulátoros energiatárolással 
és menet közbeni töltéssel kombinálja. A 
város környéki közösségi közlekedés szá-
mára a CNG, a sűrített földgázüzem a leg-
jobb a gyártó szerint, így a standon ezt a 
megoldást az IVECO BUS Crossway Low 
Entry Natural Power képviselte, amely a 
tetőszerkezetbe épített üzemanyagtar-
tály-konstrukciójával akár 600 kilométer 
hatótávra is képes.

Tükrök helyett kamerák

Amíg a Daimlernél a tehergépjárművek 
iránt érdeklődők az új Actros vontatót cso-
dálták, amelyen a külső tükröket már ka-
merarendszer helyettesíti, addig az MAN 
standján a kiállításon a buszok közül első-
ként szintén ez az újítás jelent meg egy iga-
zán pazar megjelenésű emeletes Neoplan 
Skylineren. Az OptiView berendezés a két 
oldali külső tükrök helyett speciális ka-
merákat használ, amelyek képe a vezető 
szélső látóterébe elhelyezett monitorokon 
látható. A hagyományosan megszokottal 
egyezően a forgalom figyelésére szolgá-
ló normál látószögű, és a manőverezést 
segítő nagy látószögű képet közvetít. A 
kamerák külső borítása víztaszító bevona-
tot kapott, így esőben sem torzul a kép. 
Éjszaka a fényszórók sem vakítják el, így 
éles, tiszta kép kapható a forgalmi hely-
zetről. A manőverezőtükröket helyettesítő 
kamera képe lényegesen nagyobb szöget 
lát be, mint egy hagyományos tükör, így a 
holttér a busz körül jelentősen csökkent, 

sokkal hatékonyabban vehető észre egy 
rossz helyre tévedt gyalogos vagy kerék-
páros. Az sem utolsó szempont, hogy a 
jármű légellenállása és a szélessége is 
így jóval kisebb. Ennek jelentőségét fő-
leg azok tudják, akik rendszeresen járnak 
autóbusszal dél-európai országokban, 
ahol az autópálya-fizetőkapukhoz való 
beálláshoz gyakorta kellett beljebb haj-
tani ezeket a hatalmas tükörarmatúrákat, 
mert egyszerűen nem fért be a jármű a 
szűk beállóhelyekre. Természetesen az új 
megoldás mind a Neoplan, mind az MAN 
autóbuszaihoz rendelhető. A CNG hajtás 
itt is megjelent, mint jelenleg az egyik leg-
tisztább és legkönnyebben használható 
alternatíva a dízellel szemben.

Luxus és sokoldalúság

A Volvo buszos részlegén két új, 
hosszútávú coach kategóriás jármű csá-
bította a közönséget: az abszolút luxust 
képviselő 9900-as és a sokoldalúnak 
mondott 9700-as széria. Mindkét jármű 
teljesen új fejlesztés. Markáns külsőt 
kölcsönöz a Z alakú első oszlop, a belső 
térben pedig újdonság a színpadszerűen 
emelkedő üléssor. A belső méretek is 
megnövekedtek, a 9900-as belmagas-
sága nyolc cm-rel több az elődmodellnél. 
Nagyobbak az oldalablakok is, így a belső 
tér világosabb, a kilátás jobb a járműből. A 
9700-as a variálhatóságával tűnik ki, ezál-
tal a felhasználói igényeknek megfelelően 
alakítható a belső elrendezés. A 9000-
es széria fejlesztésénél a biztonság és a 
hatékonyság szintén fontos szerepet ka-
pott. Így a szokásosan kötelező vezetés-
támogató rendszerek mellett megjelenik 
a járművekben a frontális ütközés védel-
mi rendszer és a nehézvontatókban már 
kiválóan és lassan egy évtizede működő 
előrelátó-takarékos vezetést segítő I-See 
berendezés is. 

Interlink LNG változatban

A Scania a hosszútávú személyszállítás 
esetében a cseppfolyósított földgáz, az 
LNG használatában látja a jövőt. Amíg a 
városi és elővárosi járműveknél jó alterna-
tívát jelenthet a sűrített földgáz (CNG) vagy 
a hibrid, esetleg elektromos hajtás, addig 
a nagy hatótávolságú járművek esetében 
ezek a megoldások kevésbé hatékonyak, 
állítja a svéd gyártó. Éppen ezért építették 
meg a Scania Interlink középmagas pad-
lózattal ellátott, hosszútávú személyszál-
lításra is alkalmas LNG változatát. Mivel 
Európa-szerte egyre inkább elérhető ez 

a fajta üzemanyag – nem feltétlenül Ma-
gyarországon, hiszen nálunk még nincs 
LNG kút, ellentétben például Svédország-
gal –, a Scaniánál látják a létjogosultsá-
gát egy ilyen jármű kifejlesztésének. Az 
LNG-vel hajtott autóbuszok károsanyag-
kibocsátása meg sem közelíti a dízeles 
változatokét. A szén-dioxid-kibocsátás 20 
százalékkal kevesebb, a nitrogén-oxidok 
esetében minimális a kibocsátási szint, 
és a dízelekre jellemző koromképződés-
sel sem kell igazán számolni. Biogázból 
előállított folyékony állapotúra sűrített gáz 
esetén a számított szén-dioxid-kibocsá-
tás 90 százalékkal csökkenthető. Emel-
lett az sem elhanyagolható szempont, 
hogy a gázzal üzemeltetett belsőégésű 
motorok zajszintje alacsonyabb, így az 
utazási komfort is magasabb szintű az 
ilyen járműveken.

Odébb van a tisztán e-hajtás

Az idei IAA jellemzője – különösen az au-
tóbuszos fejlesztések és bemutatott jár-
művek esetében – az egyre inkább teret 
nyerő, egyelőre olykor kissé erőltetettnek 
tűnő alternatív hajtású járművek megje-
lenése volt. Ugyan a földgázüzem egyre 
elterjedtebb és praktikusan használható 
megoldás, számos hazai nagyvárosban 
járnak jó tapasztalatokkal ilyen flották a 
helyi közlekedésben, a tisztán elektromos 
hajtás, főleg a komoly infrastrukturális ki-
egészítő igény miatt talán még kevésbé 
terjedhet el a közeljövőben. A gázolaj haj-
tás kiváltására még nem született meg az 
abszolút befutó, és talán nem is fog soha, 
hiszen erősen országspecifikus az, ki mi-
lyen nyersanyaggal és energiatartalékkal 
rendelkezik, számára mi lesz az optimális 
megoldás. Mindenesetre a technológia 
készen áll, részben a megrendelőkön és 
persze a politikán múlik, hogy ki melyikből 
választ.

Kamera helyettesíti
a külső tükröt a Skylineren

A Scania az LNG-ben 
látja a jövőt
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A turisták hajóra szállnak: romantika és exkluzivitás

Keringő a kék Dunán
A 2018 nyári szezonban soha nem 
látott utasforgalom zajlott a Duna 
budapesti szakaszán. A szálloda-
hajók növekvő száma mellett a 
városnéző forgalom is bővül, vala-
mint a menetrend szerinti hajókon 
is komoly fejlesztések zajlanak. 
Ugyanakkor ősszel soha nem lá-
tott módon alacsony volt a folyó 
vízszintje. Vízi körképünk a fővárosi 
Duna-szakaszról szól.

Mint az ötcsillagos szállodák

A fővárosi Duna-szakasz mellett sétál-
va az avatatlan szemlélőnek is feltűnik a 
szállodahajók számának dinamikus emel-
kedése, amely egyes európai turisztikai 
statisztikák szerint négy év alatt a három-
szorosára nőtt. A folyami hajózás nép-
szerűsége az elmúlt időszakban páratlan 
módon bővült, ami több mindennel is ma-
gyarázható. Egyrészt a hajózás romanti-
kája és exkluzivitása még ma is jelen van, 
miközben a mai hajók az ötcsillagos szál-
lodák kényelmét nyújtják. Az utazó maga 
dönti el, hogy az adott városban milyen 
programra megy el, vagy esetleg végig a 
hajó kényelmét élvezi. A szállodahajókat 
választó vendégek jellemzően a 45 év fe-
letti korosztályból kerülnek ki, és átlagos 
költésük magasabb a repülővel érkező 
városlátogatókhoz képest. A Budapes-
ten megjelenő óriások jellemző úti célja 
Passau vagy Köln, és éjszaka haladnak 
a nagyobb városok között. Különleges 
útvonalak esetében akár Rotterdam–Bu-

dapest–Ruse útvonal is bejárható egyes 
speciális, a csatornán való közlekedésre 
alkalmas óriásokkal.

Autóbuszok a parton

A szállodahajók többségén már nincs 
vízvonal alatti utaskabin, sőt a legtöbb ha-
jón önálló erkélyes kabinokat alakítottak 
ki. Az ötcsillagos kategória képviselői az 
APT csoporthoz tartozó, Ama… kezdetű 
hajók – amelyekből évente egy-egy új 
példány érkezik a tulajdonoshoz –, va-
lamint a négycsillagos Arosa és Viking 
brand alatt futó társai. Jellemző megál-
lási helyek a Duna középső szakaszán: 
Budapest, Esztergom, Pozsony, Bécs, 
Wachau, Linz, Passau. Gyakorta saját lu-
xusautóbusz-parkkal rendelkeznek a ha-
jóstársaságok, amelyek a parton követik 
az óriáshajók útvonalát, és a városnézés-
hez, programokhoz mindig rendelkezésre 
állnak. Korábban ellenzői is akadtak a 
szállodahajó-forgalom propagálásának, 
hiszen a fővárosi vendégéjszakák elvesz-
tését látták bennük a szállodák.

A folyami hajózás másik kedvelt for-
mája, amikor nappal közlekedik a hajó, 

és éjszaka szállodában tudnak pihenni 
az utasok. Ebben az esetben a hajózás 
élménye, a természet közeli látnivalók 
megismerése vonzza a turistákat, az 
ára pedig alacsonyabb az optimális ho-
telek kiválasztása esetén. Budapestről 
kiindulva kedvelt célpont Mohács felé a 
Duna déli szakaszának beutazása, illetve 
Vaskapu és a Duna-delta felfedezése. A 
MAHART Tours kínálatában, egyedüliként 
magyar kísérővel, mindkét fő irány elérhe-
tő volt nagyobb hajóval, valamint számos 
utazási iroda egyedi programot hirdetett a 
Vaskapun történő áthajózásra. Dél felé a 
jellemző megállási pontok: Kalocsa, Mo-
hács, Újvidék, Belgrád, Vaskapu, Vidin 
és Ruse. Innen közúton lehet Bukarestet 
vagy Isztambult elérni, amit a túrák vég-
pontjának hirdetnek meg.

Megtelt a Duna

Kis túlzással kitehető a megtelt tábla a 
Duna fővárosi szakaszára, amikor egy nyá-
ri vagy őszi estén lepillantunk a Citadelláról 
az előttünk hömpölygő folyóra. A városné-
ző- és vacsorahajók népszerűsége töret-
len, a keresletet a piacon lévő legnagyobb 

SCHULEK TIBOR

A rekord alacsony vízállást 
követően elindult első 
szállodahajó Budapesten, 
október végén
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cégek, így a Silverline, Európa, Armada, 
Panoráma Deck, a MAHART Passnave 
szolgálják ki. A menetrend szerinti vacso-
rahajók a fedélzeti kiszolgálás exkluzivitá-
sa mentén tagozódnak, esetenként akár 
táncos estet vagy diszkót szerveznek.

Hatalmas piac a rendezvényhajók, 
illetve a hajós rendezvények megszerve-
zése is. Fentiekből kiemelkedik a Pannó-
nia gasztro-hajó, ahol egyedülálló vintage 
stílusban, a reneszánszát élő slow-food 
élményt kínálnak a fedélzeten.

Ma már kuriózumnak számít a szár-
nyashajó-közlekedés, amely a MAHART 
Passnave flottájában még megtalálható. 
A Bíbic és Vöcsök fantázianév alatt futó 
nagysebességű hajók elsősorban külön-
járatként, illetve programhoz kapcsolódva 
közlekednek. Műszaki és gazdaságossá-
gi okok miatt a menetrend szerinti forga-
lomból kikoptak.

Időjárásfüggő hajózás

Április végétől augusztus végéig nyári 
sűrűbb járatkövetéssel és megnövelt 
üzemidővel, majd november közepéig 

indulóknak. Ezt követően tovább bővült a 
dunai hajójáratok által kiszolgált terület, 
szeptembertől a hajók meghosszabbí-
tott útvonalon egészen a Kopaszi-gát – 
BudaPart kikötőig közlekednek, ezáltal 

Sétahajó a Parlament előtt

vonzó eljutást kínálnak a dinamikusan fej-
lődő, népszerű szabadidős helyszín felé. A 
Margitsziget kiszolgálását bővítve, 2018. 
április végén új kikötővel gazdagodott a 
D12-es hajójárat vonala: a hajók ezentúl 
kikötnek a Margitsziget Szabadtéri Szín-
pad és Víztorony megállóhelynél, segítve a 
sziget északi részének megközelítését. A 
kedvező időjárás miatt a téli idénymenet-
rend később, csak november 12-től került 
bevezetésre. A téli időszak újdonsága a 
D2-es jelzéssel karácsonyig meghirdetett 
dunai átkelő hajójárat, amely a Petőfi tér 
és a Kossuth Lajos tér között közlekedik 
a Várkert Bazár és a Batthyány tér érinté-
sével. A járat célja elsősorban a rövidtávú 
utazások, kifejezetten a Duna két partja 
közötti átkelések biztosítása a téli turiszti-
kai szezonban. A reggeli csúcsidőszakban 
7.30-tól 20 percenként a Duna két partja, 
a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér kö-
zött biztosít átkelést, majd a reggeli csúcs 
után napközben, illetve hétvégén (kb. 
9.30-tól 16 óráig) a hajók a Kossuth Lajos 
tér–Batthyány tér–Várkert bazár–Petőfi tér 
útvonalon (és vissza) közlekednek.

A nyár végén, majd októberben rekord 
alacsony vízállással kellett megküzdeni a 
hajózási szakembereknek. A korlátozá-
sok miatt az előre tervezett szárnyashajós 
programokat lemondták, a nagyobb hajók 
esetében az éjszakai, majd október végi 
(38 centiméteres) negatív rekordnál a tel-
jes dunai közlekedést korlátozták.

még megerősített őszi menetrend volt 
életben a fővárosi menetrend szerinti 
közforgalmú hajóvonalakon. A kedve-
ző őszi időjárás miatt többen utaznak a 
D11-es és a D12-es hajón, ezért a Bu-
dapesti Közlekedési Központ a belvá-
rosi szakaszon mind hétköznap, mind 
hétvégén félóránként indította a hajójá-
ratokat. A Duna budapesti szakaszán a 
BKK utasforgalmi tapasztalatai szerint a 
menetrend szerinti hajójáratok kihasz-
náltsága jelentősen függ az időjárástól. 
A téli idényben elsősorban a munká-
ba járáshoz használja a hajókat napi 
250–300 utas, míg nyáron sokkal többen 
és szabadidős jelleggel veszik igénybe 
ezt a szolgáltatást. Nyáron naponta átla-
gosan több mint 2000-en utaznak a hajó-

Szállodahajó indul a szeptemberi naplementében Budapestről Pozsony felé

járatokkal, amelyeket tavaly összesen kb. 
380 ezer utas használt, elsősorban a 
nyári hónapok alatt.

Karácsonyig D2-vel

A közelmúltban több fejlesztéssel is növel-
te a BKK a dunai hajóközlekedés attraktivi-
tását. 2017 áprilisától megállnak a hajójá-
ratok a Müpa – Nemzeti Színház kikötőnél, 
bekapcsolva a budapesti kulturális élet 
két fontos színterét a fővárosi menetrend 
szerinti hajózásba, kényelmes utazási 
lehetőséget kínálva így az előadásokra 

Újra hajózható a Duna, az első 
hajójárat a Margit híd alatt
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Több mint 3200 méter hosszon építették át a villamospályát a 4-6-os vonalán

Megújuló sínpályák Budapesten
Komoly szervezési bravúrt láthat-
tak a fővárosi lakosok annak ér-
dekében, hogy az iskolai szünetek 
alatt minél több kötöttpályás vonal 
megújításra kerülhessen. Az M3-as 
metró több, mint egy éve zajló lezá-
rása mellett nyáron megújult a leg-
nagyobb forgalommal rendelkező 
4-6-os és az 1-es villamos egy-egy 
jelentős szakasza, ősszel pedig az 
Orczy teret építették át.

Az iskolai szünetek ideje alatt a fővárosi 
járatok utasforgalma eltérő mértékben, 
de akár 20 százalékkal is lecsökkenhet, 
ezért a Budapesti Közlekedési Központ 
lehetőség szerint erre az időszakra ter-
vezi a nagy forgalommal rendelkező kö-
töttpályás villamosvonalak felújítását. Az 
idei év egyik legfontosabb beruházása a 
nagykörúti 4-es és 6-os villamos közép-
ső szakaszának teljeskörű felújítása volt 
az Oktogon és a Harminckettesek tere 
között. Ezen a szakaszon a ’90-es évek 
közepén történt utoljára nagyobb felújítás, 
azóta csak kisebb, a forgalombiztonság 
fenntartásához elengedhetetlenül szük-
séges javításokat végeztek el. Pedig a 
nagykörúti villamosok éjjel-nappal közle-
kednek, naponta mintegy 400 ezer utast 
szállítanak, ezzel a világ egyik legforgal-
masabb villamosjáratának tekinthetők. 
A nyár végéig tartó felújítás idején több 
mint 3200 méter hosszon építették át a 
villamospályát, olyan korszerű, rezgés-
csillapított beton felépítménnyel, amely 
várhatóan hosszú évekig biztosítja a za-
vartalan forgalmat. A rekonstrukció idején 
autóbuszsávot alakítottak ki a Nagykörút 
érintett szakaszán, a közúti forgalom pe-

dig irányonként csak egy-egy sávot hasz-
nálhatott.

Szintén nyáron újították fel az 1-es 
villamos Mester utca és Népliget közötti, 
valamint a Hős utca környéki vágánysza-
kaszát, ahol a néhány évvel ezelőtti vo-
nalfelújítás idején csak a megállóhelyeket 
korszerűsítették. Budapest második leg-
fontosabb villamosvonalán a sínek cseré-
jén kívül felújították a vágányokat keresz-
tező útátjárókat is. Elkészült a Fehérvári 
út–Etele út kereszteződésben a vágány-
építés, amely a jövőre elinduló meghosz-
szabbított 1-es villamos egyik fontos 
eleme. A gépkocsival közlekedőket is 
érintették a munkálatok, mert a munka-
területek mellett a Hungária körúton és a 
Könyves Kálmán körúton a közúti jármű-
vek számára kisebb közúti kapacitás állt 
rendelkezésre.

Szeptember elejéig az M2-es metró 
megállás nélkül haladt át a Kossuth Lajos 
tér állomáson az ott létesülő irodaház épí-
tési munkái miatt. Ebben az időszakban 
a Kossuth Lajos teret a Deák Ferenc tér 
felől az M2A jelzésű pótlóbusszal, a Bat-
thyány tér felől pedig átkelőhajóval lehe-
tett elérni. Érdekesség volt, hogy hétvé-

gén a BKK javaslatára önjáró trolibuszok 
is közlekedtek az M2A járaton, így óvták 
meg a zaj- és füstártalmaktól a belvárosi 
lakosokat.

Október közepétől december közepé-
ig tart az Orczy tér és környékének teljes 
vágányhálózat-átépítése, amely érinti a 
24-es, 28-as, 37-es és 62-es villamo-
sokat, valamint a Baross kocsiszínt, de 
még a forgalomba ki- és beálló nagykör-
úti villamosokat is. Az érintett szakasz 
bonyolult vágányhálózatán számos kitérő 
és átszelés található, amelyek biztosítják 
a számos menetrend szerinti viszonylat, 
valamint az üzemi menetek biztonságos 
közlekedését. A beruházáshoz kapcsoló-
dóan megoldást kellett találni arra, hogy 
a Mindenszentek és halottak napi erős Új 
köztemető felé tartó forgalom ne a villa-
mospótló járatokon, hanem egy alternatív, 
metróhoz kapcsolódó autóbuszjáraton 
jelentkezzen.

Az őszi hétvégeken a MÁV-HÉV Zrt. is 
rendszeres karbantartásokat végzett az 
elővárosi vonalakon. Cinkota–Kerepes, 
Békásmegyer–Pomáz, Dunaharaszti kül-
ső–Ráckeve, illetve Szigetszentmiklós–
Tököl, novemberben Szigetcsép–Rácke-
ve szakaszon végeztek rövidebb, hétvégi 
vágányfelújításokat.

A BKV egész ősszel fogasléc- és út-
átjáró-felújítás miatt lezárta a 60-as fo-
gaskerekű villamos vonalát, ahol számos, 
az üzem fenntartásához elengedhetetlen 
apró beavatkozásra is sor került.

A közlekedésszervező összehangolt 
munkája következtében a felújítások 
rendben és határidőre lezajlottak, illetve 
decemberre lezárulnak; az utasok pedig 
ebből csak a lehető legkisebb zavartatást 
érezték.

Villamosvágány
átépítése
az Orczy téren

Nagykörúti pótlóbusz tengelyben fordul vissza a Pál utcánál
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Egymás után újul meg több légitársaság arculata

Fehérbe öltöző repülőgépek, 
elrontott sötét színek
Az idei év a Lufthansa arculatának 
megújításáról szólt, amely számos 
buktatón át mutatta meg, hogy 
milyen nehéz egy emblematikus 
festési színterv racionális megújí-
tása. A sort folytatta több európai, 
amerikai, majd Öböl menti légitár-
saság is, hogy divatosan álljon az 
utasok elé.

Légiesebb darumadár

Harminc év után idén megújította az ar-
culatát Európa egyik vezető légitársasá-
ga, a Lufthansa. A közel 100 éve rajzolt 
darumadár formáját kis módosítással 
légiesebbé és dinamikusabbá tették, mi-
közben a sárga háttér és a szürke szín 
teljesen eltűnt a repülőgépekről. A jelleg-
zetes kék szín helyett egy sötétebb, ele-
gáns mélykék tónust választott a légitár-
saság, ezzel is sugalmazva az ötcsillagos 
prémium jellegét. Az évek alatt zavarossá 
váló, a kritikusok szerint „tükörtojásra” 
hasonlító logót az egyszínű, markáns ar-
culat váltotta fel. A hosszú kutatómunká-
val előkészített megjelenésről a szakma 
áradozott, de az átlagos utasok körében 
nem volt osztatlan a siker. Már az első 
repülőgép lefestésekor fanyalogtak a re-
pülésbarátok, hogy borult időben inkább 
feketének hat az a bizonyos sötétkék. Az 
utasok pedig a sárga szín melegségét 

hiányolták, amit számos nyomtatott ele-
men időközben visszahozott a Lufthansa 
marketinges csapata. A kék színnel kap-
csolatos problémát mérlegelte a társa-
ság, és árnyalatnyi módosítással próbálja 
az újabb repülőgépek festésén pontosí-
tani. Idén év végére 300-ból körülbelül 
40 gép fogja viselni az új arculatot, és az 
új gépek érkezésével párhuzamosan a 
régebbiek átfestése is zajlik, de a teljes 
átalakulás akár hat–nyolc évig is eltarthat.

„Servus” Európa égboltján

A német cég osztrák leányvállalata, az 
Austrian Airlines is idén módosított az ar-
culatán, így a repülőgépek törzsén a mai 
trendeknek megfelelően nagyobb karak-
terekkel és új betűtípussal szerepel majd 
a légitársaság neve. Ugyanakkor elmarad 
az „Airlines” felirat felfestése és a koráb-

bi brand-módosításkor odapingált „my” 
előtag is. A papír repülőgépre hajazó logó 
csak a vezérsíkon jelenik meg ezentúl, 
ahol az osztrák nemzeti piros sávok na-
gyobbak és hangsúlyosabbak lettek. El-
tűnik a gép hasáról a világoskék szín, de 
megmarad a jellegzetes „Servus” felirat, 
amely az ismert tipikus osztrák köszönést 
viszi Európa égboltjára. A frissítés egyik in-
doka volt, hogy a digitális világhoz jobban 
igazodjanak, az arculat változásai ugyanis 
az egyre népszerűbb mobilkészülékeken 
és okosórákon is jól felismerhetővé teszik 
a céget. Jövő év tavaszára 18 gép hordja 
majd a megújított festést, és itt is több évig 
tart az egységesítés. Nincs könnyű dolguk 
az Austrian Airlines marketingeseinek, 
mert a kontinens legnagyobb kereske-
delmi csatája épp Bécsben zajlik, ahol az 
állami cég mellett minden fontos fapados 
óriás is harcol az utasokért.

A fehér a trendi szín

Mintha összebeszéltek volna a világ di-
zájntervezői, amikor az idei év festési új-
donságain végigtekintünk. Általános lett, 
hogy a gépek legnagyobb része fehér, 
és minimalista módon alkalmazzák csak 
a főbb arculati színeket a gépek végén. 
Az egykor népszerű hosszanti csíkozások 
vagy rikító színek alkalmazása feledésbe 
merült. E trend szellemében újult meg 
idén az aranyszínű Gulf Air, az Air Canada, 
a Westjet, az Air Arabia, a Pakistan Inter-
national Airlines és a Laudamotion is.

SCHULEK TIBOR

„Elrepült” a sárga szín a Lufthansa gépeiről

Austrian „my Airlines” nélkül
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Már látható a nyári légi közlekedési menetrend

Tovább bővülhet Ferihegy forgalma

Új hosszútávú járatok

A novemberi Shanghai EXPO díszvendé-
geként Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter hivatalosan is bejelentet-
te, hogy várhatóan 2019. június 6-tól, a 
világ hetedik legnagyobb légitársasága, a 
kínai China Eastern heti négy alkalommal 
közvetlen Budapest–Shanghai légijáratot 
indít. A Magyarországra irányuló kínai 
turistaforgalom már idén is jelentős mér-
tékben, az első nyolc hónapban 14 szá-
zalékkal nőtt, és az év végéig szóló előre-
jelzések szerint 250 ezernél is több turista 
jön majd Kínából Magyarországra – közöl-
te a miniszter. Ez tovább nőhet az új köz-

vetlen járattal, amely az Air China pekingi 
járatát egészíti ki. A China Eastern Airbus 
A330-200-as típust állított be a foglalási 
rendszerébe az új Budapesti járatra.

Májustól visszatér az American Airli-
nes philadelphiai járata, amely idén őszig 
nagyon jó töltöttségi mutatókkal közleke-
dett. Sajnos még mindig a régi és fedél-
zeti szórakoztató eszközök tekintetében 
a kilencvenes éveket idéző 767-es gépek 
érkezése várható Amerika felől. Szintén 
visszatérő lesz – várhatóan áprilistól – az 
Air Canada Rouge torontói járata. A LOT 
egész évben közlekedő tengerentúli jára-
tain nem várható jelentős változás. A Qatar 
Airways gépeivel hetente továbbra is ösz-
szesen 18 alkalommal lehet Dohába eljut-
ni. Mindennap az egyik gép szélestörzsű 

Airbus A330-as, a másik pedig keskeny-
törzsű légibusz marad. Mindeközben a 
konkurens Emirates naponta közlekedő 
Dubaji járata helyett hetente négy közle-
kedik majd 2019 áprilistól júniusig, mert 
az Emirátusok fő repülőterén kifutópálya-
felújítás miatt korlátozni kell a forgalmat.

A Ryanair nagyon beindult

További új konkrét tengerentúli járat elin-
dulását eddig nem jelentették be, de ipar-
ági információk szerint tárgyalások zaj-
lanak a Turkish Airlines bevonásával egy 
Mumbai–Budapest járatról és az Asiana 
Airlines (Szöul) visszatéréséről. Erős 
lobbitevékenység zajlik új ázsiai útvona-
lak, elsősorban Bangkok, másodsorban 
további kínai városok elérése érdekében, 
valamint Miami vagy az Egyesült Államok 
nyugati partjának közvetlen eléréséért. 
Ez utóbbiakra a LOT lehet esélyes, ha a 
787-es gépek műszaki problémái meg-
oldódnak, és egy újabb szélestörzsű 
Dreamliner gépet helyeznek Budapestre 
2020-ban.

A legnagyobb fejlesztő Budapesten a 
Ryanair, hat új útvonalat nyitnak. Régóta 
várt célpont, a magyarok körében is nép-
szerű ír város, Cork felé adnak közvetlen 
kapcsolatot 2019. április 4-től hetente két 
alkalommal, csütörtökön és vasárnap. Alig 
egy hónappal később, május 1-jétől heti 
két alkalommal repülnek Budapestről a 
szardíniai Cagliariba, később az eddig ki 
nem szolgált Riminibe, illetve Bari repülő-
terére is. Ez utóbbi útvonalon újra a Wizz 
Air gépeivel konkurálnak majd. Mind a két 

SCHULEK TIBOR

Egyre erősebb Ryanair-jelenlét Budapesten

Új menetrend, új célállomások Budapesten

A márciusi óraátállítástól lép majd újra életbe a nyári menetrend a légi közlekedésben, amelyről a 
foglalási rendszerekbe feltöltött adatokból és a Budapest Airport közleményeiből már kirajzolódik 
egy kép. Ez alapján pedig új hosszútávú járatot köszönthetünk és bővülő európai kapcsolatokkal 

számolhatunk 2019-ben is.
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járatot a Ryanair 189 személyes Boeing 
B737-800-as típusú egység gépeivel tel-
jesíti, tehát több, mint 30 ezer új ülőhely-
lyel növeli Olaszország felé kapacitásait 
a nyári szezonban, és ezzel Ferihegyről 
kilencre nő a közvetlenül elérhető olasz 
célpontok száma. Szintén újdonság Sevil-
la és konkurenciát adnak Szaloniki felé is, 
ugyancsak heti két-két járattal. A nyári me-
netrendben Róma Ciampino repülőterére 
heti hétről kilencre emelkedik a járatok 
száma, valamint Prágába is több járattal 
repülnek, hiszen május 3-tól már napon-
ta fognak a két főváros között repülni az ír 
ultrafapados repülőgépei is. A Ryanairhez 
tartozó Laudamotion március utolsó nap-
ján indítja el közvetlen Budapest–Stuttgart 
járatát, mely hetente kétszer, szerdán és 
vasárnap közlekedik, és hatezer forintos 
bevezető árával komoly konkurenciát állít 
az útvonalon eddig repülő Eurowings (fa-
pados Lufthansa) számára. A híres osztrák 
autóversenyző, Niki Lauda nevét viselő 
társaság a 46. légicég lesz Budapesten. 
Újdonság a Transavia is, az Air France 
egyik fapados légitársasága, amely 2019. 
április 7-től hetente két alkalommal repül 
majd közvetlenül Nantes-ba.

Menetrendi sűrítések

Az új járatok mellett további menetrendi 
sűrítéseket is mutatnak a foglalási rend-
szerek. Még mindig Budapest–London 
az elsőszámú és legtöbb utas által igény-
be vett légi útvonal Magyarországról. 
A LOT által februárban elinduló Buda-
pest–London-City járat után áprilistól a 
Oneworld-tag, a British Airways a korábbi 
napi négyről ötre emeli a Budapest–Lon-
don Heathrow járatainak számát.

után az ötödik közvetlen járatuk az Egyesült 
Királyságból. A 2018. január–szeptemberi 
időszakot tekintve 11,7 százalékkal több 
utas repült Budapest és az Egyesült Király-
ság valamelyik városa között. A nem lon-
doni repülőterekre irányuló utasforgalom 
pedig meghaladta a 406 ezer főt.

A sűrítéseket folytatva az Austrian 
Airlines 19 helyett heti 20 járattal repül 
Bécs felé, elsősorban az átszálló utasok-
ban bízva. Az előzetes bejelentés szerint 
az Ukraine International Airlines Kijev 
Boriszpili repülőtere és Budapest között 
naponta közlekedő második UIA járata 
2019. április 1-jétől fog közlekedni, amely 
késő este érkezik Kijev felől, és kora reggel 
repül vissza Budapestről. Ez utóbbi vonal 
még nem látszik a foglalási rendszerben. 

A legnagyobb budapesti bázissal ren-
delkező Wizz Air egy új repülőgép ér-
kezését és két új útvonalat jelentett be, 
valamint foglalási rendszerében elérhe-
tők az idei évben megszokott alap- és 
nyaralójáratok. Március utolsó napjától 
naponta repül majd London Gatwickre 
és hetente négyszer Oslóba. Ezeken a 
járatokon az Easyjet és a Norwegian já-
rataival repül majd párhuzamosan. A téli 
menetrendben váratlanul leállított nizzai, 
a bordeaux-i és bergeni járatok áprilisi, il-
letve májusi indulással foglalhatók. Frank-
furt, Tel-Aviv és Szentpétervár felé pedig 
sűrítést jelentettek be. A sajtóban megje-
lent hírek szerint kormányzati segítséggel 
Minszk felé is terveznek új összeköttetést 
Budapestről.

Tavasztól ismét 787-esek repülnek a LOT járatain

A Jet2.com bejelentette, hogy 2019. 
november 8-tól, tehát már pont a követ-
kező téli menetrend elején új légi járatot 
indít Birminghambe, amely East Midlands, 
Edinburgh, Leeds Bradford és Manchester 

Az októberben tartott Budapest Airport 
workshopon elhangzott, hogy a Finnair 
Helsinki felé, valamint a Turkish Airlines 
Isztambul felé tervezte a bővítést, de az 
általános pilótahiány miatt elhalasztották.
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Tíz évvel ezelőtt jelent meg a könyv első kiadása, amely akkor hi-
ánypótló módon foglalta össze Budapest közlekedésének történe-
tét. A témában korábban kiadott könyvek ugyanis jellemzően csak 
a járművekről szóltak, részletesen taglalva a műszaki megoldáso-
kat. A BKV néhány éve digitalizált vállalati képgyűjteményének fel-
használásával egy olvasmányos album jelent meg akkor, amely a 
műszaki adatok táblázatos ismertetése helyett a fővárosi utazókra 
koncentrált. Korabeli újságcikkek, kiegészítések tették érdekessé 
egy-egy jármű bemutatkozását, miközben láttuk a képeken a lakó-
telepek építését vagy az első metróvonalak felett még csengető vil-
lamosokat is. Könnyen tudtunk nosztalgiázni az egyforintos busz-
jegyről vagy a tantuszos beléptetőkapukról a metróállomásokon. 
Még kékek voltak a metrókocsik és Ikarusok a városi autóbuszok. 
Nem volt még modern jegykiadó automata vagy FUTÁR kijelző sem.

A könyv több kiadást is megért, amit gyorsan elkapkodtak az 
olvasók a boltok polcairól. Ezután az író, Legát Tibor évről évre 
új tematikus közlekedési könyvekkel jelentkezett, így a Székes-
főváros közlekedése mellett autóbusz-vezetős történeteket, a 
villamosszámozások kulisszatitkait, vagy a mindenki által kedvelt 
piros trolibuszok történetét vetette papírra. A könyvek hasonló 
formátumban kerültek kiadásra, így gyakorlatilag sorozatnak is 
tekinthetők.

Az eltelt 10 év alatt sokat változott Budapest utcaképe, és 
még többet a fővárosi közösségi közlekedés. Megalakult a Bu-
dapesti Közlekedési Központ, az autóbusz-állomány jelentős ré-
sze kicserélődött és világoskék színű lett. Megjelentek az első 
elektromos buszok, és csak mutatóban maradt Ikarus busz a 
fővárosban. A metrók színe mára a fehér lett, akár a francia, akár 
a felújított orosz szerelvényekre szállunk fel. Sőt, ma akár vezető 
nélküli automata metróval is utazhatunk, ha az M4-es vonal jár-
műveit választjuk. A legnagyobb természetességgel használjuk 
a jegykiadó automatákat és a FUTÁR applikációt. Percre ponto-

Az ötvenéves BKV-évforduló méltó megünneplése

A lóvontatású omnibusztól 
a Panda metróig

san tudjuk, hogy mikor jön a villamos, és nem lepődünk meg, ha 
áramszedő nélkül suhan a megállóba egy Ferrari piros trolibusz. 
A zöld HÉV-ek ugyan 30 év óta változatlanok, de most éppen a 
Magyar Államvasutak kötelékéhez tartoznak.

Ugyanakkor nem változott a könyv alapkoncepciója: Legát 
Tibor összegyűjtötte a közlekedést ábrázoló legjellemzőbb utca-
képeket, bélyegeket és akár gyufásdobozt is, hogy bemutassa a 
fővárosi közlekedést bármely korosztály számára egy rendezett 
albumban. A bővített kiadás minapi bemutatásakor külön kiemel-
ték azt az igényes tördelést és tipográfiát, amelyet az értő közön-
ség is kedvelni fog. A szerző pedig gondosan frissítette a képe-
ket, az eltelt 10 évvel pedig bővítette a könyvet, hogy még több 
érdekességet kínáljon az utazó és olvasó publikum számára.

Egy képekben gazdag album kiadásával zárta a BKV 
Zrt. egész éves ünnepségsorozatát, amelynek kereté-
ben megünnepelte alapításának ötvenedik évforduló-
ját. Legát Tibor könyve túlmutat ezen a fél évszázadon 
is, hogy teljes képet adjon arról, hogyan közlekedett az 
elmúlt években a főváros.

Legát Tibor 1989 óta újságíró, pályája kezdetétől követi a fő-
város és a közösségi közlekedés változását, fejlődését. Közre-
működik a BKV belső újságjának szerkesztésében. 2008 óta 
több nagysikerű, igényesen szerkesztett közlekedésről szóló 
könyv szerzője, illetve társszerzője. Közlekedik a főváros c. 
könyvének bővített kiadása megvásárolható a BKV Deák téri 
Földalatti Vasút Múzeumában, a Scolar kiadónál és partner-
üzleteiben, valamint webshopokban is.

A BKV50 rendezvényre felújított nosztalgiavillamosok






