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Az elmúlt fél évben három emblemati-
kus, a szakmai közvélemény által árgus 
szemekkel figyelt közlekedési vagy köz-
lekedéssel foglalkozó állami, illetve ön-
kormányzati társaság élén is változás 
történt. A Közlekedéstudományi Intézet 
élére Erb Szilvia érkezett még az elmúlt 
év novemberében a megbízott ügyveze-
tőként tevékenykedő Bói Loránd helyére, 
a Budapesti Közlekedési Központ élén ez 
év februárjában Nemesdy Ervin válto tta 
Dabóczi Kálmánt, a MÁV-START vezér-
igazgatói posztján pedig szintén idén 
februári munkakezdéssel Kerékgyártó 
József lett Csépke András utódja.

Erb Szilvia a Rail Cargo Hungaria veze-
tő jogtanácsosaként szerzett ismertséget 
a szakmában. A piacvezető vasúti árufu-
varozó cégtől először a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Gépjármű-közlekedési 
és Vasúti Főosztályának élére került, majd 
az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um Szabályozási Főosztályának vezetője 
lett. Néhány évnyi minisztériumi tisztvise-
lői munkakör után tavaly november elsejé-
től tölti be a Közlekedéstudományi Intézet 
ügyvezető igazgatói posztját. Ahol van 
elég kihívás és feladat – többek között új 
intézeti stratégia megalkotása –, ehelyütt 
elég, ha csupán az új ügyvezetőnek az 
intézet 2018-as évértékelő rendezvényén 
elhangzott beszédéből idézünk egy gon-
dolatot: „A KTI tulajdonosi jogait gyakor-
ló innovációs és technológiai miniszter, 
Palkovics László a jövőben kiemelten szá-
mít a Közlekedéstudományi Intézet mun-
kájára, egyúttal kifejezte igényét aziránt, 
hogy megalapozott szakmai támogatást 
vár a KTI-től a hazai közlekedésfejlesz-
tésben kitűzött célok és feladatok teljesí-
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téséhez, s ehhez elengedhetetlen a kor-
szerű tudással rendelkező szakemberek 
munkája.”

Nemesdy Ervin 1992 és 1998 kö-
zött a Betonútépítő Nemzetközi Rt.-nél 
a controlling tevékenységét irányította, 
1998-tól 2004-ig a Pannonplast Rt.-nél 
vezette a controllingot. A mérnök szak-
ember főleg az útépítés területén szerzett 
tapasztalatokat. A Betonútépítőt követően 
az autópálya-építő Viadom Zrt. gazdasá-
gi igazgatója volt, majd a Vegyépszer Zrt. 
controllingigazgatója lett.

Nemesdy nem ismeretlen a BKK-nál 
és a Városházán sem. 2013 után tagja 
volt a BKK igazgatótanácsának, és Vitézy 
Dávid korábbi vezérigazgató leváltása 
után Tarlós István főpolgármester vezető 
tanácsadójaként folytatta.

Kinevezése után a nyugalmazott épí-
tőmérnök működőképesnek nevezte 
Budapest tömegközlekedését, ami a 
BKK-nak is köszönhető. Elmondta: ok-
tóberre átfogó reorganizációs javaslatot 
szeretne letenni az asztalra, ami pontosan 
meghatározza, milyen struktúra legyen a 
BKK-BKV-BKÜ között, valamint szeretne 
addig választ kapni arra a kérdésre, hogy 
az üzemeltetést és a fejlesztést egyben 
kell-e tartani a BKK-n belül.

A MÁV-START vezérigazgatói székét 
február 20-tól foglalta el Kerékgyártó 
József, aki a személyszállító vasútválla-
lat élére történő kinevezését követően is 
megtartotta korábbi tisztségét. A szakem-
ber továbbra is Magyarország legnagyobb 
vasútépítő, felújító és karbantartó társasá-
gának, a 100 százalékos MÁV-tulajdon-
ban lévő és mintegy 7000 kilométeres 
vágányhálózat karbantartásáért, felújítá-
sáért felelős MÁV Felépítménykarbantartó 
és Gépjavító Kft. ügyvezető igazgatója. Kerékgyártó József



Lesz szupervasút Torinó és Lyon között?
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A kormány tervei  szerint legkésőbb a jövő év elejétől a helyiek és a turisták is 
ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön Luxemburgban.

A római kormány továbbra sem hozott döntést a Lyon és 
Torinó közötti nagysebességű vasútvonal olaszországi 
szakaszának megépítéséről, pedig a terv idestova 30 éve 
létezik.

A kormánynak záros határidőn belül döntenie kell a nagysebes-
ségű vasútvonal (olasz nevének rövidítésével TAV) olaszországi 
szakaszára kiírt, 2,3 milliárd euró értékű pályázatok elindításá-
ról, ellenkező esetben Olaszország 800 millió eurós EU-s for-
rástól esne el, amelyből 300 milliót Brüsszel azonnal megvonna.

 Az 5. számú európai közlekedési folyosóhoz tartozó Lyon–
Torinó közti nagysebességű vasútvonal terve 1990-re nyúlik 
vissza, a beruházásról Párizs és Róma 2016-ban írta alá az 
utolsó kétoldalú megállapodást, amelyet az olasz parlament 
2017-ben ratifikált. A nagyszabású beruházás 8,6 milliárd eu-
róba kerül, amelynek egy részét az EU finanszírozza. A vas-
útvonalnak az olaszországi Alpokon keresztül haladó szaka-

Genfen az autósvilág szeme
A korábbi éveknél hangsúlyosabban jelentek meg az elektromos autók és az új 
technológiák március 7–17. között, a 89. Genfi Nemzetközi Autókiállításon.

Hetven kiállító több mint 100 világ- és eu-
rópai premiert tartott az autókiállításon, 
ahol több gyártó is a jubileumát ünnepelte: 
a Bentley 100, a Fiat 120 éves fennállása 
alkalmából különleges szériákat, tanul-
mányokat mutatott be. Az elmúlt években 
kisebb hangsúlyt kaptak a jövő formai 
és technológiai megoldásait bemutató 

koncepcióautók, idén azonban számos 
nagy autógyártó készített tanulmányau-
tót. A Fiat a Centoventivel, az Alfa Romeo 
a Tonale-lel, a Citroen a Citroenisttel, a 
Honda az Urban EV-vel, a Seat a Cupra 
Formentorral, a Skoda a Vision IV-vel rep-
rezentálta, hogy milyen elképzelései van-
nak a jövőről.

A Magyarországon gyártókapacitással 
rendelkező konstruktőrök közül az Audi 
és a Suzuki nem vitt újdonságot, a Mer-
cedes a Kecskeméten gyártott CLA 250 
Shooting Brake modellt mutatta be világ-
premier keretében.

Az Év autója díjat a Jaguar I-Pace nyer-
te el. Az Alpine A110 modellje az első sza-
vazáson ugyanannyi pontot kapott, mint a 
végső nyertes, ezért a 60 tagú zsűrinek 
külön kellett döntenie az első helyről.

Luxemburg ingyenessé tenné a tömegközlekedést

Az ingyenesség a buszok és a villamosok 
mellett a vonatokra is vonatkozik majd, 
az ország egész területén. A főváros, Lu-
xembourg lakossága 110 ezer főt számlál, 

de naponta további 400 ezren ingáznak 
ide a munkahelyükre. A 600 ezres or-
szágba csaknem 200 ezren járnak át dol-
gozni a szomszédos Belgiumból, Francia-

országból és Németországból. A kabinet 
folyamatosan egyeztet a szomszédos or-
szágok régiós közlekedési társaságaival 
arról, hogyan lehetne az ingázók vonat- és 
buszköltségeit csökkenteni. A közösségi 
közlekedés működtetése évi 491 millió 
euróba kerül, a jegyekből és bérletekből 
azonban csak 40 millió euró folyik be 
a már most is alacsony árak miatt; a kü-
lönbözetet az állam állja. A Föld hatodik 
legkisebb államának számító országban 
évente több mint 100 millió utas használja 
a tömegközlekedést.

Az intézkedés bevezetése egyedülálló 
lenne a világon – országos szinten, helyi 
példák ugyanis már vannak. Észtország 
fővárosában, Tallinnban 2013 januárjá-
ban vezették be az ingyenes tömegköz-
lekedést, igaz, csak a helyi lakosok szá-
mára, míg a franciaországi Dunkerque 
200 ezer helyi polgára tavaly szeptember-
től használhatja ingyen az autóbuszokat.

sza megépítése ellen az ott élők és az olasz természetvédő 
csoportok a kezdettől fogva tiltakoztak. Az úgynevezett NoTAV 
mozgalom tömegdemonstrációkkal és egyéb akciókkal próbál-
ta megakadályozni az olaszországi alagutak fúrását, és a völ-
gyeken átvezető sínvonalak lefektetését.
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Tizenháromszor több áldozat másfélszer annyi légi balesetben…

…de még mindig biztonságos repülni
A 2017-es rekord biztonságos év után 
rosszabb évet zárt 2018-ban a polgári 
légi közlekedés. A globálisan növekvő 
forgalom mellett nőtt a légi balesetek 
száma, és a súlyosabb események mi-
att sokkal többen haltak meg tavaly a 
repülőgépeken, mint korábban. A biz-
tonságra vonatkozó hosszú távú pozi-
tív tendencia ennek ellenére sem mó-
dosult, de változnak a baleseti okok.

A puszta tények alapján 2018-ban 15 ha-
lálos kimenetelű légi baleset történt a 14 
főnél nagyobb kereskedelmi repülőgépek 
kategóriájában, és összesen 556 ember 
halt meg. Ez a korábbi évben mindössze 
10 esemény és 44 halálos áldozat volt. Az 
elsőre ijesztő mértékű romlás mögött sok 
tényező bújik meg, amiket érdemes meg-
vizsgálni.

Ha nem a szerencsés, rekordnak te-
kinthető 2017-es évhez viszonyítjuk a 
számokat, akkor egy átlagos év képe raj-
zolódik ki, hiszen öt év átlagában, évi 14 
halálos baleset történik. Ez nem rossz ér-
ték a világviszonylatban folyamatosan nö-
vekvő légiforgalom mellett. A bővülő piac 
nemcsak az új gépek forgalomba állásá-
val növekszik, hanem sok régebbi típus 
is újra munkába állt, ami adott esetben 
további veszélyeket is hordoz magában. 
Kubában egy 39 éves Boeing 737-200-
as zuhant le felszállás után 2018 máju-
sában 112 áldozattal, ugyanakkor ennek 
ellenpéldája, hogy októberben tengerbe 
csapódott a Lion Air alig két hónapos, va-
donatúj fejlesztésű Boeing 737-8MAX tí-
pusú repülőgépe Indonéziában, 189 utas 
halálát okozva. Ez volt az év legsúlyosabb 
balesete, és egyben a legérthetetlenebb 

is, hiszen az előzetes adatok alapján a 
modern gép automata vezérlési rendsze-
rében is volt hiba, amit a személyzet nem 
tudott kivédeni.

Az egyetlen európai baleset Svájcban 
történt, amikor sétarepülés közben lezu-
hant egy csaknem 80 éves „old-timer” Ju-
52-es repülőgép. Bár pontos vizsgálati 
eredmények még nincsenek, de a sétare-
püléssel foglalkozó híres cég összes ilyen 
gépét földre parancsolták, ami szerkezeti 
okokat sejtet a háttérben. Ugyancsak old-
timer gép, egy 54 éves Convair zuhant le 
Dél-Afrikában, felújítás utáni berepülés 
közben, motorhiba miatt. 

Sok év után újra volt halálos áldo-
zat az Egyesült Államokban is, amikor a 
Southwest Airlines egyik 737-es repülő-
gépének hajtómű lapátsora anyagfáradás 
miatt darabokra szakadt repülés közben, 

és az egyik leváló alkatrész a repülőgép 
ablakán keresztül az utastérbe jutott, az 
ablak mellett ülő utas halálát okozva. Igazi 
pilótabravúr, hogy ezek után a szerkeze-
tileg károsodott gép minden gond nélkül 
leszállt, és csak kisebb sérültek voltak a 
fedélzeten.

Egyre inkább szorulnak ki a szovjet 
gyártású repülőgépek a közforgalomból, 
és mindössze néhány új építésű orosz, 
illetve ukrán gyártású gépet helyeznek 
forgalomba. Sajnos egy viszonylag új épí-
tésű An-148-as repülőgép zuhant le tavaly 
februárban Moszkva mellett, a sebesség-
mérő rendszer eljegesedése miatt. Az 
esetet követő vizsgálat alapján az összes 
hasonló típusú gép módosítását elrendel-
ték, valamint csődbe ment az üzemeltető 
Saratov Airlines is.

Érdemes még megemlíteni az Iran 
Aseman regionális repülőgépének hegy-
oldalnak ütközését 66 elhunyttal, és a 
nepáli Kathmanduban történt US-Bangla 
Dash 8-as gépével történt balesetet 51 
halottal.

Feltűnően sok pályaelhagyásos bal-
eset történt 2018-ban, amelyek közül a 
legtöbb szerencsére nem követelt halá-
los áldozatot. Ezeknél az eseményeknél 
a leszálló repülőgép nem tudott a kifutó-
pályán megállni, és a helyszíntől függő-
en a repülőtér területén vagy a környező 
szántóföldeken, vízmosásban vagy a ten-
gerben állt meg. Az érintett repülőgépek 
általában súlyos károkat szenvedtek, sok 
esetben le kellett selejtezni őket.Forrás: Aviation Safety Network

Az európai légi közlekedés
2018-ban is biztonságos volt
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Jönnek a Cityjetek az ÖBB flottájába
Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) további 24 Desiro ML regionális vonatot 
rendelt a Siemenstől, ezzel 189-re emelve a megrendelt vonatok számát.

A Cityjet háromkocsis elektromos vo-
natszerelvényeket regionális járatokként 
(S-Bahn) használják majd Kelet-Ausztri-
ában, a tervek szerint 2020 nyarától. A 

Új utastájékoztatási
monitorok a Déliben
Még több helyről tájékozódhatnak az utasok a Déli pályaudva-
ron, miután a jelenlegi vizuális utastájékoztató rendszer kiegé-
szült három nagy méretű, ipari üzemre alkalmas, vandálbiztos 
LCD-monitorral. A megújuló technika alkalmazásával megbízha-
tóbb és pontosabb információk jutnak el a vasutat használókhoz.

vonat rugalmassága a felhasználási lehe-
tőségek széles skáláját teszi lehetővé. A 
Desiro ML-t elektromos-hibrid akkumu-
látoros technológiával működő vonattá 

lehet átalakítani, így a jövőben a nem vil-
lamosított vasútvonalakon is használható 
lesz.

A vonat változtatható, al acsonypad-
lós ülőhelyei és nagyvonalúan kialakított 
felszállási és közlekedőtere megnövelik 
az utasok kényelmét, valamint a jelenleg 
használt vonatokhoz képest mintegy 20 
százalékkal több ülőhelyet kínálnak. Min-
den ülést egy olvasólámpával, hálózati 
csatlakozóval és kinyitható laptopasztallal 
szerelnek fel. Az ülések állítható ülőfelület-
tel, ergonomikus fejtámlával és kartáma-
szokkal rendelkeznek. A 75 méter hosszú 
vonatok 160 km/h-s végsebességre, és 
a Desiro típuscsalád korábbi járműveihez 
viszonyítva nagyobb gyorsulásra képe-
sek. A kényelmes, alacsonypadlós ajtók 
rámpa nélkül is könnyű hozzáférést biz-
tosítanak minden 550 mm magas vasúti 
peronon – még a kerekesszékes és ba-
bakocsis utasok vagy kerékpárosok szá-
mára is.

Madridban járt
a HungaroControl
Mesterséges intelligencia,  gesztusvezérlés, távoli 
toronyirányítás – egyebek mellett ezeket a fejlesz-
téseit mutatta be a magyar légiforgalmi szolgálat a 
madridi World ATM Congressen.

A légtér forgalmának gyors és előre pontosan nem lát-
ható növekedése folyamatos innovációt igényel a légi-
forgalmi szolgáltatóktól. A HungaroControl fejlesztései 
alapvetően a megnövekedett forgalom könnyebb keze-
lését, a repülésbiztonság javítását szolgálják. De számos 
megoldás támogatja az irányítóképzést és a szimuláció-
kat is. A cég a fejlesztései és kutatásai során a legmo-
dernebb technológiákat alkalmazza, így többek közt a 
mesterséges intelligenciát, de alapkutatások zajlanak a 
gesztusvezérlés területén is. Utóbbi kapcsán azt kíván-
ják feltérképezni, miként hasznosítható a légiforgalmi 
irányításban az emberi test mozgásának értelmezésén 
alapuló kommunikáció.

Az iparág legjelentősebb nemzetközi rendezvényén, 
a World ATM Congressen a HungaroControl innovatív 
tevékenységének szinte teljes palettáját megismerhették 
a légi közlekedés legfontosabb szereplői. A kétnapos 
rendezvény ideje alatt több ezren látogatták meg a ma-
gyar standot. A kiállítás szakmai összejövetelein a cég 
szakemberei bemutatták az új 3D repülőtér-modellezési 
eljárást, amely a jövőben épülő irányítótornyok és reptéri 
épületek tervezésében nyújthat nagy segítséget. Komoly 
szakmai érdeklődésre tartott számot a HungaroControl 
MergeStrip elnevezésű, új forgalomszervezési koncepci-
ója és a Ködszűrő nevű megoldás, amely rossz időjárási 
körülmények között növeli a gépek láthatóságát.

A monitorok jelenleg tesztüzemben működnek, az induló vonatok 
összesítő kijelzését jelenítik meg, illetve a váratlan vasúti esemén yek-
ről szóló tájékoztatók kijelzésére is alkalmasak. Az új berendezések 
rendkívüli események esetén az utasok bővebb és folyamatos vizuá-
lis tájékoztatását szolgálják. A kijelzőkön áttekinthetőbben jelennek 
meg az információk a menetrendi változásokról és az egyes esemé-
nyek miatti hosszabb menetidőkről. Normál üzemben, alapbeállítás-
ként a monitorok a vonatok indulási idejét és vágányát mutatják.

A közeljövőben ugyanilyen utastájékoztatási monitorokat telepíte-
nek a Nyugati pályaudvarra, Zugló és Kőbánya alsó megállóhelyek-
re. A tervel között szerepel továbbá a Keleti pályaudvaron lévő nagy 
utastájékoztató táblák cseréje korszerűbb, színes LED-falakra. A 
vasúttársaság Szolnok, Vecsés, Monor és Pilis állomásokon szintén 
fejleszti az utastájékoztatási rendszert, és utasinformációs pontok 
kialakítására is számítani lehet.
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Egy GreenGo kocsi öt–tíz saját autót vált ki

Valódi közösségi közlekedési megoldás

3 00 e-VW Up Budapesten

A Frost&Sullivan közlekedési szokásokat 
vizsgáló cég elemzése szerint 2025-re a 
mai felhasználók már több mint duplája, 
45 millió ember lesz a világon, akik úgy 
döntenek, hogy a saját autóval járó ké-
nyelmetlenségeket és költségeket feladva 
inkább a közösségi autózásra állnak majd 
át. A tendencia már Magyarországon is 
érezhető, bár tény, hogy az autómegosz-
tás egyelőre a budapestiek számára reá-
lis alternatíva. Itt válnak kézzelfoghatóvá 
azok az előnyök, amiket egy közösségi 
autó képes nyújtani. Egy ilyen kocsi fenn-
tartási és parkolási költségei, valamint a 
karbantartás ugyanis nem az autó hasz-
nálóját terhelik, hanem az autóparkot mű-
ködtető céget. Így tehát annak, aki rövid 
vagy közepes távon és főleg városon belül 

használja az autóját, kifizetődő választás 
lehet egy közösségi jármű a saját tulajdo-
nú autóval szemben.

Hazánkban a GreenGo volt az első 
szolgáltató, amely bevezette a közösségi 
autózás fogalmát: kizárólag környezet-
kímélő és elektromos kisautókból álló 
45 darabos flottájuk két év alatt 300 jár-
műre bővült. Mostanra csak Budapesten 
már 30–40 ezren használják a közös-
ségi autós szolgáltatásokat. Nemzetközi 
kutatások alapján egy GreenGo kocsi 
5–10 saját, nagyrészt kihasználatlanul álló 
autót vált ki.

„Az induláskor kicsit izgultunk, hiszen 
Kelet-Európában a miénk volt az első 
elektromos flotta – mondta Michaletzky 
Bálint, a GreenGo ügyvezetője. – Már 
az első évben egyértelműen kiderült: a 
szolgáltatás bizonyította létjogosultságát 

Budapesten, illetve azt, hogy kiválthatja a 
saját autó használatát.”

A GreenGo-nak nem csak a flottá-
ja nőtt, a kocsik használóinak száma is 
emelkedett: ma nyolcszor annyian veszik 
igénybe az elektromos VW Up-jaikat, mint 
két éve.

Európa nem az Egyesült Államok

A Kaliforniai Egyetem (UCLA) Közleke-
déstudományi Intézete a GreenGo ma-
gyarországi indulásának évében végzett 
egy kutatást az Egyesült Államokban és 
Kanadában: kiderült, hogy egyetlen kö-
zösségi autós szolgáltató beindulása is 
azt eredményezte, hogy az öt vizsgált és 
egyébként Budapesttel méretben össze-
vethető városban (Washington, Calgary, 
San Diego, Seattle, Vancouver) egy év 
alatt 28 ezer magántulajdonú autóval lett 
kevesebb csak azért, mert az emberek 
átszoktak a carsharingre. Az indokok egy-

A következő hat évben a duplájára bővülhet azoknak a száma, akik saját autóikat feladva 
a közösségi autózás kényelmét választják. Világszerte már így is 22 millióan használják 
az autómegosztó szolgáltatásokat.

A GREENGO-RÓL
A GreenGo 2016 októberében indult budapesti autómegosztó szolgáltatás. Mára 300, 
kizárólag elektromos kisautókból álló flottát üzemeltet, amelyet a felhasználók perc-
alapú díjazás mellett egy mobilapplikációval tudnak kényelmesen használni: lefoglal-
hatják a hozzájuk legközelebb eső autót, választhatnak a töltöttségi szintjük alapján,
ha nagyobb távolságra mennének, és folyamatosan nyomon követhetik az eltelt időt 
és a kapcsolódó költségeket. Az applikációban a korábbi bérlések visszaellenőrizhe-
tők, így teljesen transzparens és visszakövethető a felhasználás és a számlázás.
Egy GreenGo autó – a megosztott közösségi felhasználásnak köszönhetően – egy át-
lagos napon minimum egy tucat közlekedő (magánember és céges felhasználó) célba 
jutását szolgálja, a szolgáltatás tehát valódi közösségi közlekedési megoldást jelent 
Budapest számára.
Az ÁNTSZ légszennyezettségi adatai alapján Budapest számára fontos, hogy minél 
gyorsabban és minél nagyobb mértékben terjedjen el az elektromos autózás. Ennek 
a leghatékonyabb eszköze ma a GreenGo, amely a többmilliós egyéni befektetéssel 
szemben – amit egy elektromos autó megvásárlása jelent – már percenként 65 forinttól 
lehetővé teszi, hogy bárki élvezze a tiszta és kényelmes elektromos autózás előnyeit.

értelműek voltak: amellett, hogy a saját 
autó feladása jelentősen környezetbarát 
megoldás, még komoly költségmegtaka-
rítást is jelent.

Az európai autógyártókat tömörítő 
szervezet, az ACEA kimutatásai sze-
rint Európában évente még így is 1,9 
százalékkal nő a személyautók száma, 
Magyarországon ráadásul ennél is mere-
dekebben. Az utolsó mért adatok szerint 
4,5 százalékkal lett több autó, mint egy 
évvel korábban, 2010 óta pedig már közel 
félmillió személykocsit helyeztek forga-
lomba idehaza, a Központi Statisztikai Hi-
vatal számai alapján.

„Nemcsak Budapesten, de egész 
Kelet-Európában tendencia, hogy nő a 
személyautók száma, ráadásul az autók 
átlagéletkora egyre magasabb – fűzte 
hozzá Michaletzky Bálint. – Arra számí-
tunk ugyanakkor, hogy az autómegosztó 
szolgáltatások egyre érettebbé válásával 
a magyar piacon is megfordul majd ez a 
folyamat.”

Michaletzky
Bálint
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Jenbacher motorvonatokkal 
erősít a MÁV-START
Várhatóan nyártól két Jenbacher motorvonat áll forgalomba 
a Győr–Pápa–Celldömölk és a Győr–Veszprém vasútvona-
lon. A járművek üzembe állításával a szolgáltatási színvo-
nal és az utasok elégedettségének érezhető emelkedésére 
számít a vasúttársaság.

A motorkocsikkal a Győr–Pápa–Celldö mölk vonalon naponta 
hatszor, a Győr–Veszprém vonalon naponta négyszer lehet majd 
utazni, várhatóan június közepétől. A mozdonyvezetők típusis-
mereti képzése már elkezdődött. A felújított, 120 km/h-s sebes-
ségre képes, két 49 méter hosszú kocsiból álló szerelvényben, 
kocsinként 72 ülőhelyen foglalhatnak helyet az utasok.

Az ÖBB 5147-es sorozatú prototípus jármű 1986-ban ké-
szült, a sorozatgyártás 1987-től 1996-ig tartott. A járműveket a 

A kétnapos rendezvényen az eseményen 
részt vevő városok képviselői megismer-
kedhettek a Budapesti Mobilitási Tervvel, 
valamint csoportfoglalkozások keretében 
a fenntartható városi mobilitástervezés 
szakértőitől közvetlenül sajátíthatták el a 

SUMP (sustainable urban mobility plans) 
szemléletet. A workshop első napján a 
BKK szakembereinek előadásai és a mű-
helymunkák után a fenntartható városi 
közlekedés jó példájaként a résztvevők 
megtekintették az 1-es villamos meg-

Jenbacher Werke az ÖBB számára készítette. A GYSEV 1991–
1996 között gyártott Jenbacher motorvonatokat vásárolt és újított 
fel 2011-ben, ezek közül most két jármű kerül a MÁV-START-hoz.

A dízel motorvonatok a MÁV-START és a GYSEV közötti köl-
csönös járműhasználati megállapodás részeként közlekednek 
majd, a járművek teljes körű karbantartását a GYSEV végzi.

Fenntartható városi mobilitástervezés
A BKK mint projektpartner adott helyszínt az Európai Unió Horizont 2020 
kutatás-fejlesztési program keretében megvalósuló fenntartható városi 
mobilitástervezéssel foglalkozó SUMPs-Up projekt 3. fenntartható városi mobili-
tási program (SLP – SUMP learning program) workshopjának.

hosszabbítása az Etele térig projekt 
helyszíni munkálatait, és meglátogatták 
az M4-es metró irányítóközpontját is. Az 
esemény második napján lengyel, svéd 
és görög szakemberek mutatták be vá-
rosaik jó példáit a fenntartható városi 
mobilitástervezés megvalósíthatóságának 
áttekintése mellett. A budapesti workshop 
résztvevői elismerően nyilatkoztak a bu-
dapesti közösségi közlekedésről, annak 
összetettségéről, valamint a szervezésé-
ben, irányításában nagy szerepet játszó 
fenntartható üzemeltetési szemléletről.
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Program a versenyképesebb Magyarországért

Avagy mit gondol a kormány 
a közlekedés fejlesztéséről?
A Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslata alapján a kormány elkészí-
tette a Program a versenyképesebb Magyarországért című dokumentu-
mot, amely egy átfogó, több szakterületre kiterjedő gazdasági stratégia 
lenyomata, és amely a kabinet szándéka szerint a magyar gazdaság minő-
ségi fordulatának egyik alapköve lesz az elkövetkezendő években. Az aláb-
biakban a tanulmány közlekedési ágazatra vonatkozó részeit ismertetjük.

Integrált teljesítménytervezés

A tanulmány külön fejezetet szentel a vál-
lalati környezet témakörének, azon belül 
külön programként foglalkozik a közleke-
désfejlesztés lehetőségeivel, kihívásaival, 
négy akciópontban összefoglalva a leg-
fontosabb teendőket. A program elsőként 
az Országos Intermodális Konténertermi-
nál Hálózat kialakítását tárgyalja, amely-
nek célja, hogy javítsa hazánk versenyké-
pességét a kedvező földrajzi fekvéséből 
eredő logisztikai előnyök kiaknázásával.

kapacitáskibocsátás, járműtípus megha-
tározásával. Az autóbuszos közszolgál-
tatások 2019 végéig, a vasútiak 2023 
végéig futnak a jelenlegi szerződések 
szerint. A további szerződések odaítélé-
se függvényében a megrendelői kontroll 
növekedése szükséges lehet, ami a meg-
felelő adatbázissal párosítva indokolttá 
teszi a kapacitások tervezésében tör-
ténő aktív részvételt. Mindezek mentén 
a menetrend megrendelési folyamatát 
teljesítmény-kilométer alapúról férőhely-
kilométer alapúvá kell majd változtatni, 
amelyben a megrendelő az általa elkészí-
tett menetrendhez járműkapacitást tervez, 

leányvállalatai egyesültek a MÁV-START-
ba történő beolvadással, 2015-től pedig a 
24 VOLÁN-társaságból térségi összeol-
vadások eredményeként hét regionális 
közlekedési központ alakult. A fő kérdés, 
hogy alágazati szinten is történjen-e ösz-
szevonás a cégek között. A vasúti és köz-
úti szolgáltatók egy cégbe szervezésének 
előnye az átjárhatóság növekedése mind-
azon szempontok szerint, amelyek az 
egységes menetrendi vízió szempontjából 
is fontosak (díjszabás, utastájékoztatás, 
üzemirányitás), az integrált díjszabással 
kapcsolatos, cégek közötti elszámolásra 
pedig nem lesz szükség. Az összevonás 
hátránya, hogy a munkavégzés egyes 
feltételei (bér, egyéb juttatások stb.) az 
alágazatokban várhatóan egységesen 
abba az irányba változnak, ami a finanszí-
rozó számára költségnövekedést okoz, 
valamint a sztrájkkockázat súlya is növek-
szik, ha a munkabeszüntetést egy mind-
egyik alágazatban érintett társaság képes 
együttesen megszervezni. (Ami a jelen 
tanulmány készítése idején még kérdés 
volt, ma már nem az, hiszen megkezdő-
dött a VOLÁNBUSZ és a hat regionális 
közlekedési központ integrációja, és 
nagy valószínűséggel az óriás buszos 
cég megalakítását követően sor kerül-
het a MÁV-val történő összevonásra is 
– a szerk.)

Kreatív közlekedés

A zalaegerszegi járműipari tesztpályán 
fejlesztett vezetéstámogató és automati-
zált jármű-irányítási funkciók a megfelelő 
érettség elérését követően – a hatályos 
jogszabályok értelmében – közúti tesz-
telés alá vonhatók. A Kreatív közlekedési 
megoldások Magyarországon c. feje-
zet szerint jellemzően először az inger-
szegény, letisztult, döntően autópályán 
végzett tesztek nevezhetők napjainkban 
népszerűnek, melyek felvetik a határát-
lépés lehetőségét és problémakörét. Az 
országhatárt átlépve a közlekedésben 
résztvevőknek megváltozott környezethez 
és esetenként eltérő közlekedési szabály-
rendszerhez kell alkalmazkodniuk, amit 
ugyanakkor bonyolult leíró szabályrend-
szerrel kezelni.

DÉKÁNY ZSOLT

A közösségi közlekedésben széttagolt
a vállalati struktúra, amit racionalizálni kell.

A dokumentum kiemelten kezeli a 
közösségi közlekedési rendszerek tel-
jesítményének integrált és egységes 
tervezését. Rendszerszinten az autó-
busz-közlekedésben évről évre csökken 
az elszállított utasok száma, miközben a 
menetrendi (hasznos km) teljesítmények 
esetében kisebb mértékű növekedés ta-
pasztalható. A vasúton közlekedő utasok 
száma az elővárosi szegmensben emel-
kedik, a távolsági relációkban ugyanakkor 
valamelyest kevesebben veszik igénybe a 
vonatot, a kibocsátott menetrendi (hasz-
nos km) teljesítmény pedig stagnál. Mind-
két alágazat esetében a járatok kihasz-
náltsága erős szórást mutat.

Az akció egyik fő eleme az utazások 
pontos felmérése, megismerése, mely-
nek alapján lehetővé válik a menetrendi 
kínálat valós utazási igényekhez törté-
nő igazítása, a kibocsátott menetrendi 
teljesítmények rendszerszintű optima-
lizálása, az utasforgalomhoz igazodó 

s ehhez a szolgáltató jármű-allokációs 
tervet készít. Fontos a közút-vasút közötti 
munkamegosztás megvalósítása (el- és 
ráhordás, indokolatlan párhuzamossá-
gok felszámolása), a tarifális átjárhatóság 
megteremtése, országosan egységes ta-
rifarendszer, átlátható kedvezményrend-
szer és elszámolás bevezetése.

Az összevonás nem kérdés

A közösségi közlekedésben jelenleg 
széttagolt a vállalati struktúra, amit ra-
cionalizálni kell az állami szolgáltatók 
versenyképességének javítása, valamint 
a szinergikusabb működésük megte-
remtése érdekében, állapítja meg a do-
kumentum állami közlekedési módok 
egységes irányítási menedzsmentrend-
szerének kialakításával foglalkozó feje-
zete. A folyamat már a korábbi években 
elkezdődött: 2014-től a MÁV-csoport túl-
nyomórészt személyszállításban érintett 



INTERJÚ

8 2019. MÁRCIUSKÖZLEKEDÉSVILÁG

Fővárosban edződött csapat frissíti a helyi buszközlekedést

Püspöklilára váltott Veszprém
Veszprém közgyűlése egy 2017-es 
határozatban döntött arról, hogy a 
jövőben – hasonlóan Tatabányá-
hoz – saját, önkormányzati cég-
gel kívánják működtetni a helyi 
autóbusz-közlekedést. Az ÉNYKK 
Északnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. öreg buszai 
az év utolsó napján levonultak, 
és 2019. január 1-jén reggel már 
a V-Busz Veszprémi Közlekedési 
Kft. lila színű járművei szállították 
a megyeszékhely utasait. Az átál-
lást szervező Mihálszky Gáborral, 
a V-Busz Kft. szakmai igazgatójával 
az első két hónap tapasztalatairól 
beszélgettünk.

– Miért döntött úgy az Önkormányzat, 
hogy saját kézbe veszi a város közösségi
közlekedését?

– A korábbi szolgáltató ÉNYKK Zrt. 
évek óta nem tudott a szolgáltatás minősé-
gén javítani. Az ország egyik legidősebb 
járműállománya volt jelen a városban, az 
utastájékoztatás minősége megrekedt 
az évtizedekkel ezelőtti színvonalon. 
A város vezetése a 2018. december 
31-én lejáró közszolgáltatási szerződés 

után nem kívánt újra hosszabbítani az 
ÉNYKK Zrt.-vel.

– Milyen célokat tűztek ki a V-Busz 
Kft. számára?

– Veszprém Megyei Jogú Város és a 
V-Busz Kft. közszolgáltatási szerződést 
kötött, amelyben az Önkormányzat a ko-
rábbiakhoz képest szélesebb körű – az 
európai uniós és a hazai jogszabályok-
nak megfelelő – gazdálkodás-ellenőrzé-
si jogosultságokat szerzett. A felügyelet 
mellett a minőség javulására irányuló 
elvárások is részét képezik az új kontrak-
tusnak. Az autóbuszpark megújítása, az 

utastájékoztatás hatékonyságának javítá-
sa, a szolgáltatói magatartás fejlesztése 
egyaránt feladatunk.

– A V-Busz Kft. megalapítása és a 
szolgáltatás átvétele között mindössze 
hat hónap telt el. Hogyan sikerült ilyen 
rövid idő alatt megszervezni a cég mű-
ködését?

– Tudtuk, hogy mindenre nagyon 
szűk idő áll rendelkezésünkre, ezért volt 
kiemelten fontos, hogy egy olyan csapat 
dolgozzon az előkészítésen, amelynek 
tagjai az egyes részfolyamatok megvalósí-
tásában már komoly tapasztalattal rendel-

SCHULEK TIBOR

A 2023-as kulturális főváros száműzte magaspadlós autóbuszait

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (jobbról) és Mihálszky Gábor a V-Busz Kft. részéről 
aláírja a megállapodást  Fotó: veszprem.hu
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keznek, és a saját területükön az ország 
legjobb szakemberei közé tartoznak. Eny-
nyire rövid időtartam alatt, ilyen összetett 
rendszer létrehozatalában nagyon fontos 
szerepe van annak, hogy a feladatban 
résztvevők motivációja az elérhető ered-
mény nagyszerűségében is megjelenjen. 
A közösségi közlekedési szakmában ha-
sonló kihívás csak ritkán adódik, minden 
korábbi tapasztalatunkat és kapcsolati 
tőkénket felhasználtuk azért, hogy az 
indulás zökkenőmentesen sikerüljön. A 
projektben csak néhányan vettünk részt, 
a döntéseket önállóan és gyorsan hoztuk 
meg, jelentősen csökkentve a veszteség-
időket, így végül a szolgáltatást át tudtuk 
venni ez év január 1-jén.

– Milyen járművekkel kezdték meg 
az üzemet, és honnan sikerült elegendő 
gépkocsivezetőt szerezni a lila buszok 
kormánya mögé?

– A cég tavaly júliusi indulásakor nyil-
vánvaló volt, hogy új járművek beszerzése 

elértük, így gyakorlatilag befejeztük a 
járművezetők további toborzását. Az au-
tóbuszok püspöklila színéről Veszprém 
Megyei Jogú Város Közgyűlése határo-
zott, a kérdésben illetékes szakbizottság 
előterjesztése alapján.

– Január nemcsak új szolgáltatót, 
hanem változó hálózatot és módosuló 
menetrendet is hozott Veszprémbe. Mi-
lyen elvek mentén módosították a há-
lózatot, és mi a tapasztalat az első két 
hónap alapján?

– Veszprém nyugati részén, az Iparvá-
rosban 2018. december végén átadásra 
került egy kiemelt jelentőségű infrastruk-
túra-fejlesztés, a Henger utca északi és 
déli szakaszának összekötése. A közút-
hálózatnak ez a hiányzó eleme meghatá-
rozta a korábbi közösségi közlekedés le-
hetséges vonalvezetéseit. A több ezer főt 
foglalkoztató területen a déli gyárcsopor-
tok gyakorlatilag kiszolgálatlanok voltak, a 
korábbi járatok – a hiányzó közúti kapcso-

utazóközönség előtt. Ez többlet forrás-
igényt feltételez, amelyre az Önkor-
mányzat költségvetésében is láthatunk 
sorokat. Mennyivel lesz drágább Veszp-
rém számára az új rendszer?

– A korábbi szolgáltató részére fizetett 
összeghez képest jelentősen, közel 600 
millió forinttal emelkedett a kompenzációs 
igény, 2019-re vonatkozóan kb. 835 mil-
lió forintra.

– A fejlesztések következtében az 
utasok számára változtak-e a tarifák? 
Terveznek-e díjszabási módosítást vagy 
új értékesítési platformokat?

– A tarifákat nem változtattuk meg, 
több új terméket vezettünk be (20 db-os 
gyűjtőjegy, szemeszterbérlet, éves csatla-
kozó bérlet stb.), és a napijegy árát csök-
kentettük is. Hamarosan éles üzemben 
fognak dolgozni a jegyértékesítő automa-
táink is. Létrehoztunk egy ügyfélszolgá-
latot a városközpontban, ahol személyes 
ügyintézésre van lehetőségük utasaink-

december végére nem kivitelezhető, így 
ezek érkezéséig használt autóbuszokban 
kellett gondolkodnunk. Szándékunk sze-
rint hat–nyolc éves használt autóbuszokat 
szerettünk volna látni Veszprém utcáin, 
de végül idősebb, azonban kifejezetten 
jó állapotú, zömében Svájcból származó 
járművekkel nyert a közbeszerzési eljárás 
nyertese. Hamarosan indítjuk az új jármű-
vek rendelkezésre tartására irányuló köz-
beszerzési eljárásunkat, amelynek ered-
ményeképpen fokozatosan, az év végéig 
új autóbuszok érkezhetnek Veszprémbe.

A járművezetők kb. fele a korábbi szol-
gáltatótól érkezett. Január első napjaiban 
komoly problémáink adódtak a létszám-
hiány miatt, ezeket másodállásos mun-
kakörben foglalkoztatott járművezetők 
segítségével tudtuk megoldani. Február 
közepére a tervezett létszámunkat már 

lat miatt – az északi területen visszafor-
dultak. Az összekötés után ezt a helyzetet 
fel kellett számolni. Számos fejlesztést 
vezettünk be: új körjáratok indításával az 
Iparterület jobb feltárása, jelentős sűríté-
sek, egyes vonalak meghosszabbítása 
a jobb átszállási kapcsolatok kialakítása 
érdekében, ütemes menetrend bevezeté-
se. Az utazóközönség nagy részénél a fej-
lesztések komoly eredményként jelentek 
meg, megkönnyítve utasaink napi munká-
ba járását. Néhányak számára, akik a ko-
rábbi hálózat műszakváltási időpontjaihoz 
kapcsolódó közvetlen, de a vonalvezeté-
sük több szakaszán összességében ked-
vezőtlenebb eljutási időt biztosító járatain 
utaztak, átszállási többletet is okozhatott 
a változás.

– Az új szolgáltató több busszal és 
magasabb minőséggel jelentkezik az 

nak, illetve a nagyobb cégekhez kitelepü-
lünk személyes értékesítésre. Az országos 
elektronikus jegyértékesítési rendszer 
fejlesztésének lépéseihez igazodva ter-
mészetesen mi is szeretnénk korszerűbb 
tarifa- és értékesítési rendszert alkalmazni.

– A buszmegállóban állva azonnal fel-
tűnik a megújított utastájékoztatás, amely 
ismerős lehet a Budapesten utazók szá-
mára is. Milyen újdonságok jelentek meg 
a veszprémi utastájékoztatásban?

– A legfontosabb változás a korábbi 
szolgáltatás utastájékoztatási tevékeny-
ségéhez képest az utazástervező alkal-
mazás elindítása, amely számítógépről és 
mobiltelefonokról is elérhető. A megálló-
helyek megújításával sajnos csúszásban 
vagyunk saját elvárásainkhoz képest, az 
egységes arculatú megállóhelyek a tavasz 
folyamán fokozatosan fognak megjelenni.

Az új flottaszínben pompázó, alacsonypadlós Solaris autóbusz
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Hosszú évek alatt, de ismét egységessé válhat a MÁV-START arculata 

Újra kékben utazik a vasút

A magyar vasút újkori történetét fi-
gyelők megállapíthatják, hogy egy-
re színesebb a Magyarországon 
előforduló vasúti gördülőállomány. 
Nem volt ez mindig így, hiszen a 
múltban többször is egységes ar-
culat szerint festették a mozdo-
nyokat és a személykocsikat, majd 
ezektől később rendre eltértek. Az 
egységesítést újra elkezdte a MÁV-
START, amelynek történeti előzmé-
nyeit és kulisszatitkait mutatjuk be 
alábbi cikkünkben.

Problémák a napi üzemben

Idősebb olvasóink még emlékezhetnek 
a háború után újraindult magyar vasút, 
a MÁV egy-egy emblematikus festési 
korszakára. Az elegáns sötétzöld színű 
vasútikocsikra az ötvenes-hatvanas évek-
ből, amelyeken ezüstszínnel csillogott a 
régi típusú szárnyaskerék, vagy a hetve-
nes években a mozdonyok harsány színe-
zésére, amit a gyártó (jellemzően a Ganz-
Mávag) szakemberei a megrendelővel 
közösen találtak ki. Sokan emlékeznek az 
indigókék színű gyors- és expresszvonati 
kocsikra, amelyeken egy vékony csíkban 

megjelent a mai napig használt MÁV-lo-
gó is. Az „új” szárnyaskereket a Magyar 
Iparművészeti Főiskola végzős hallgatója, 
Szalai István készítette, mely egysze-
rű eszközökkel fejezi ki a szárnyaskerék 
hagyományát, a mozgás dinamikáját és a 
sínek párhuzamosságát.

A korábbi harsány és aprólékos festé-
si tervek a napi üzemben sok problémát 
okoztak, hiszen a csíkozás dinamikája 
érdekében még apró fekete kontúrvo-
nalakat is kellett festeni, így az apróbb 
sérüléseket a fűtőházakban, kocsijavító 
műhelyekben kínszenvedés volt javítani. 
Ugyanakkor ne feledjük, hogy a fekete 
gőzmozdonyok mellett ezek mennyire új-
szerűek voltak az akkori utasok számára. 
A korra jellemző módon a festékek sem 
mindig egyforma minőségben, színben 
érkeztek a különböző telephelyekre, így 
lassan változásra volt szükség. A hetve-
nes évek közepére jellemző ízlés változá-
sával már nem suhanó vonalakat, stilizált 
szárnyaskereket és persze nagy méretű 
vöröscsillagot festettek a mozdonyokra, 
hanem elkezdték a színeket rendszerbe 
foglalni és egyszerűsíteni.

Középpontban a következetesség

Miközben vizsgálták forgalombiztonsági 
szempontból a láthatóságot, egyre inkább 
tisztult az a színséma, amely a nyolcvanas 

évektől majd’ két évtizeden át, sok eset-
ben a mai napig is meghatározza a vasúti 
arculatot. A dízelmozdonyok, motorvona-
tok narancsvörös színt, a villanymozdo-
nyok kék alapszínt kaptak, és a látható-
ság érdekében sáfránysárga homlokfalat 
festettek rájuk. A vasúti kocsik illeszkedő 
kék színűek lettek, a gyorsvonati kocsikat 
fehér sávval az oldalukon különböztették 
meg. Az akkori nagyobb járműbeszerzé-
sek és a felújítások következtében egy év-
tized alatt egységessé vált a MÁV megjele-
nése az utasok felé. A következetességre 
nagyon figyeltek, így az összes olyan ele-
men, ami az utasokkal történő kommuni-
kációban fontos volt – menetrendkönyv, 
jegyek, prospektusok, állomási tájékozta-
tók, reklámok –, és persze a vonatokon 
is sikerült közel egységesen alkalmazni a 
mára klasszikussá nemesedett MÁV arcu-
latot. A nyolcvanas évek végén még az is 
előfordult, hogy a GANZ gyárban az akkor 
új elővárosi vonatra gondosan kigondolt, 
de persze a sémától eltérő színtervet a 
MÁV nem fogadta be, így a sorozatban 
érkező vonatok már egységesek voltak 
a korábbiakkal. (A gyár mérnökei 1988-
ban szürke oldalfalat és markánsan el-
térő, narancsvörös ajtókat terveztek a 
vonatra. Az eltérő ajtószínezés később 
még visszaköszön.) Ugyanez az erő már 
a kilencvenes évek elején nem volt meg a 
vasúti vezetőkben, amikor a szintén GANZ 

SCHULEK TIBOR

Részlet a MÁV-START arculattervezési dokumkentumából
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gyártmányú InterCity villamos-motorvonat 
narancsot és kéket tartalmazó színtervét 
gondolkodás nélkül átvették Szentpéteri 
Tibor – egyébként remek formatervező 
– és csapata javaslatára, miközben a Du-
nakeszin ekkor felújításra kerülő és az IC 
közlekedés alapját megteremtő (második 
generációs IC) kocsikat hagyományos 
festéssel látták el.

A következő évtizedben nagy változá-
sok zajlottak a vasút háza táján, amik soha 
nem kedveznek az egységesítéseknek. A 
hosszabb-rövidebb ideig regnáló vasúti 
vezetők saját tevékenységük lenyoma-
tát látták egy-egy új szolgáltatási szint 
(InterPici, ICRapid) és a kapcsolódó új 
arculatok bevezetésében. Néhány évig 
például szürke színben pompáztak a hat-
vani elővárosi vonatok, és ma már moso-
lyogva emlékszünk arra, amikor a kor két 
nagy járműjavítója (Dunakeszi és Szolnok) 
összekeverte a díszcsíkok sorrendjét, így 
tarkabarka lett a gondosan kitalált meg-
jelenés. Az elővárosi kocsik később be-
kékültek, és egy korábban nem használt 
(nem kellően kiválasztott) vörös csík jelent 
meg rajtuk, amit a régi vasutasok postako-
csinak hívtak.

Nem rendszerben gondolkodtak

Az ezredforduló környékén megérkezett 
a futurisztikus Siemens Desiro motorko-
csi, amely a német vasúti szabvány vörös 
(verkehrsrot) színében pompázott, ame-
lyen költségcsökkentési okokból sem 
kívül, sem belül nem alkalmaztak hazai 
arculathoz passzoló elemeket. A modern 

megjelenésű, légkondicionált motorvonat 
ugyanakkor nagyon kedvelt lett, hiszen 
vagy 30 évet ugrott előre minőségben az 
a szerencsés utazó, aki ezzel a vonattal 
utazott. A „Desiro-hatást” pedig a MÁV to-
vább gondolta, így a később megrendelt 
30 (+30) Stadler FLIRT villamos-motor-
vonatot is hasonló színben rendelte meg, 
hiszen csak a piros motorvonat lehet „jó” 
vonat. Persze a vasútbarátok felszisszen-
tek, hogy az évtizedes hagyományok – 
amelyek a jármű hajtására utaltak (kék 
villany, dízel vörös) – eltűntek, de az uta-
sok ezeket a piros járműveket is gyorsan 
megkedvelték.

A vasút tovább változott, a személy-
szállítási üzletág önállóan, MÁV-START 
név alatt kezdett üzemelni. Pár év alatt 
kicserélődött a kezdeti startos vezetői 
csapat, és a 2010-es évek elején indí-

tott újabb FLIRT beszerzéseknél szük-
ség volt arra, hogy az új, de a korábbira 
külsőleg nagyon hasonlító motorvonatok 
megkülönböztethetők legyenek. A gyár-
tóval, valamint egy külső grafikai stúdióval 
együttműködve választották ki az egysze-
rű, de modern hatású fehér, mélykék–cit-
romsárga ajtókkal megjelent színtervet. 
Ugyanennek az időszaknak az eredmé-
nye a „Fecske” program, ahol a korábbi 
gyártású elővárosi kocsik estek át arculati 
megújításon.

Időközben elindult a MÁV-START leg-
nagyobb fejlesztési programja, a saját ko-
csi gyártására alapozó IC Plusz program, 
ahol szintén egy külső cég tett javaslatot a 
színtervre, amely új színeket (fehér felüle-
ten eddig sehol nem használt azúrkék és 
mélykék csíkozást) és új formai elemeket 
tartalmazó megjelenést hozott. Sajnos 

Az új mozdonyok egyedi arculatot kapnak, 
a kocsik a ´80-as évek óta kékek
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ekkor sem gondolták végig rendszerben, 
hogy ez a színterv milyen módon tudja 
a szolgáltatási szinteket megjeleníteni, 
hogy él majd meg más járműtípusokon.

10 év a teljes megújulásig

Az egyre nagyobb káosz elkerülésére a 
MÁV-START utasinformációs és marke-
tingszervezete 2015-től elkezdte kidol-
gozni az egységes járműarculatot, majd 
látványtervekkel prezentálni egy-egy 
típus megújításának lehetséges módo-
zatait. Első lépésként két szolgáltatási 
szintre (elővárosi/regionális és IC/EC, 

azaz minőségi távolsági/nemzetközi ka-
tegóriára) osztotta a vasúti termékeket. 
Az első esetben a legújabb beszerzésű 
FLIRT motorvonatokon megismert kék-
sárga színvilág került adaptálásra minden 
fontosabb típusra. A mellékvonalakon futó 
orosz motorkocsikból néhány már meg is 
kapta új ruháját, valamint hamarosan egy 
bérelt Jenbacher motorkocsi is ebben a 
színtervben pompázik majd. A tervek ter-
mészetesen elkészültek a mellékvonali 
Bz motorkocsikra és a régebbi GANZ 
motorvonatokra is. A MÁV-START tervezi 
műszakilag egységesíteni a FLIRT f lottát, 
amely egy nagyobb beavatkozást követő 

fényezéskor lehetőséget teremt majd a 
kék-sárga flottaszín teljeskörű alkalmazá-
sára. A legutóbb tenderre kiírt emeletes 
elővárosi vonat beszerzés esetében már 
a műszaki dokumentáció (nyilvánvalóan 
a konkrét típus ismerete nélkül) része le-
hetett az elvárt arculat, ami az idén forga-
lomba álló Stadler KISS motorvonatokon 
is nagyon szépen visszaköszön. Az IC/EC 
kategóriában pedig a CAF és DWA kocsik 
soron következő időszakos nagyjavításá-
nál az IC plusz kocsikon alkalmazott, de 
több ponton újragondolt színtervet alkal-
mazzák a festőműhelyek. Fontos szem-
pont volt, hogy ebben a kategóriában 
jól láthatóan megjelenjen a szolgáltatá-
si szint, így az étkezőkocsik, a háló- és 
fekvőhelyes kocsik, a kerékpárszállító – 
többcélú térrel rendelkező – kocsik meg-
jelenítése markáns, könnyen azonosítha-
tó a nagy méretű piktogramokról.

A néhány éve szakmai alapokon kiala-
kított, de a meglévő adottságokra alapo-
zó, újra az egységesség irányába mutató 
arculat következetes alkalmazása esetén 
is legalább 10 évnek kell eltelnie, hogy 
a járműállomány fokozatos felújítása és 
cseréje mellett az egész országban vég-
bemehessen a megújulás.

(A cikk szerzője közreműködött a MÁV-
START utastájékoztatási arculatának 
megújításában, a járműfestési tervek 
kialakításában.)

A MÁV-START felújított mellékvonali járműve

Klasszikus mozdonyszínezés, csíkos kocsik
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Solaris újdonság itthon és Európában

Vaskeréken, gumikeréken, 
elektromos hajtással
Mozgalmas évet zárt a Solaris Bus 
& Coach, hiszen a lengyel családi 
vállalkozásként induló buszössze-
szerelő üzem 20 év alatt Európa 
egyik meghatározó városi autó-
buszgyára lett, és a tavaly lezajlott 
felvásárlást követően mára a spa-
nyol CAF csoport részévé vált. A 
tulajdonosváltás nem törte meg a 
lendületét, így újabb értékesítése-
ivel piacvezető az európai elekt-
romosbusz-piacon. A legújabb ge-
nerációs trolibuszokat hamarosan 
Budapesten is megismerhetjük.

A CAF-é lett a Solaris

A villamosokat, metrókat, vonatokat és 
biztosítóberendezéseket is gyártó CAF 
holding a tranzakciós ügylet lezárása után, 
mintegy 300 millió euróért megvásárolta a 
lengyel busz- és villamosgyár 100 százalé-
kát. A dízel-, gáz- és elektromos buszairól 
ismert, valamint trolibuszokat is készítő 
Solaris megvásárlásával a spanyolok felké-
szülnek a jövőbeli piaci igényekre, különö-
sen az elektromos közlekedés területén. A 
Solarisnál meglévő műszaki megoldások 
segíthetik a CAF terjeszkedését a kelet-
európai régióban is. A spanyol gyártó bízik 
benne, hogy a lengyel gyártóval karöltve 
jobb ajánlatokat tud majd tenni a jövőben ki-
írt közbeszerzéseken is. Ilyen példa Buda-
pest is, ahol a legutóbbi villamostenderen 
a CAF győzedelmeskedett, míg a trolibusz 
tenderen a Solaris (Škoda elektromos 
rendszerekkel). A buszgyár tulajdonosváltá-
sát követően azonnal el is engedték a saját 
lengyel villamosgyártó részleg kezét, amely 
a Stadlerhez került. A keleti piacon nagyon 
aktív svájci gyártót eddig is szoros szálak 
fűzték a Solaris Tram-hez, innentől pedig 
saját portfóliójának teljesjogú tagja lesz.

Folyamatos megrendelések

Az elektromos megoldásokra folyamato-
san érkeznek a Solarishoz a megrendelé-
sek. Tavaly december elején vált ismertté, 

hogy Kolozsvár utcáin a budapestiekhez 
nagyon hasonló Škoda–Solaris 27tr troli-
buszok fognak közlekedni, az 50 megren-
delt csuklós járműből az első 2019 de-
cemberéig megérkezik a kincses város-
ba. Egy kevésbé ismert lengyel város, a 
110 ezres Włocławek három elektromos 
Solaris Urbinót rendelt, melyeket várható-
an szintén ez év végéig leszállítja a gyártó. 
Lengyelországban a Solaris elektromos 
buszokra leadott megrendelések száma 
így meghaladta a 150-et, és egyre több 
város az opciós szerződésekben szerep-
lő példányokat is lehívja, ami biztos üze-
met feltételez. Az eddig Lengyelországba 
leszállított elektromos autóbuszok összes 
futásteljesítménye elérte a 10 millió kilo-
métert. Van olyan Urbino 12-es kocsi, 
amelyik naponta átlagosan 380–400 
km-t fut (végállomási töltésekkel), ami 
gyakorlatilag megegyezik a korábban ott 
használt dízel járművek napi üzemével. 
Nagy siker, hogy márciusi bejelentése 
szerint a 20 meglévő szóló elektromos 
Solaris autóbusza mellé további 15 csuk-
lós elektromos buszt vesz a lengyel gyár-
tótól a BVG Berlin. A 13, 2 millió eurós 
kontraktus tartalmazza új utcai töltőpont 
kialakítását is inverz pantográf áramsze-
dővel. A gyártó számára viszont rossz 
hír, hogy Varsóban és Wroclawban is ki-
kapott a hagyományos dízelbuszokra kiírt 

nagyszabású tendereken, így csak hazai 
szépségtapasz, hogy tavasszal az észak-
lengyel Gdyniában átadtak 16 csuklós és 
14 szóló Trollinót.

Új típus próbafutáson

A piacon 2019-ben fognak debütálni az 
első „kiskerekes”, azaz 19,5”-os futó-
művekkel szerelt Urbino 12 LE Lite-ok, 
amelyek a könnyebb építési elvek alapján 
sikeresek lehetnek több üzemeltetőnél. A 
VDL, SOR és a hazai piacról a Credo bu-
szokról ismert megoldásnak számos üze-
meltetési költséget csökkentő előnye van.

Budapestre is megérkezett az első két 
példány abból a 21 Škoda–Solaris troli-
buszból, amit az IKOP keretében szerez be 
a főváros. A korábban megismert típushoz 
képest a negyedik generációs Solarisok 
járműszekrénye attraktívabb megjele-
nésű, alacsonyabb belépőmagassággal 
rendelkeznek, és könnyebbek is, mint a 
2015–16-ban forgalomba állított társaik. 
A trolibuszok új típusnak minősülnek, így 
2000 kilométeres próbafutáson kell bizo-
nyítaniuk a hatósági vizsga előtt. A teljes 
projekt megvalósítását az Európai Unió a 
Kohéziós Alapból 3 milliárd 891 millió fo-
rinttal támogatja. A Támogatási Szerződés 
teljes összege a fővárosi önrésszel nettó 
3 milliárd 912 millió 912 ezer 309 forint.

Budapestre megérkezett a negyedik generációs Solaris troli
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Sivatagi show, szereplők: Budapest és Dubaj

Ferihegyről a gyöngyhalász-
településből lett metropoliszba
Budapestről akár öt óra repüléssel 
elérhetjük a világ egyik legfelkapot-
tabb desztinációját, a sok turisztikai 
attrakciót kínáló gazdasági közpon-
tot, Dubajt. Az egykori gyöngyha-
lász-településből szédítő sebes-
séggel nőtte ki magát ez a most 
hárommilliós metropolisz, amely 
nem csak dúsgazdagok, sztárok, 
no meg a csinos lányok számára 
tartogat érdekességeket. Cikkünk-
ben bemutatjuk a Budapestről elér-
hető három közvetlen légijáratot és 
a két sivatagi repülőteret.

Hatalmas logisztikai bravúr

A város hosszan terül el a Perzsa-öböl 
partján, és jelenlegi kiépítettsége men-
tén több, egymástól jól elkülönülő új vá-
rosrészre osztható, amelyeket széles, 
jellemzően irányonként négy–hat sávos 
gyorsforgalmi utak kötnek össze. A vá-
ros legismertebb részei a Marina, amely 
egy felhőkarcolókkal zsúfoltan beépült 
mesterséges öböl, a Pálma-sziget, a világ 
legmagasabb tornya (828 m) körül kiépü-
lő Burj Khalifa térsége és a régi Dubaj a 
Creek mentén. Kevesen tudják, de ma 
már a helyi GDP kevesebb, mint öt szá-
zaléka származik a kőolaj és a földgáz el-
adásából, sokkal inkább a kereskedelem, 
a szolgáltatások és a turisztika meghatá-
rozó a város gazdaságában.

A sivatagi településnek két nemzetközi 
repülőtere van, amelyből a Dubai Inter-
national Airport (DXB) a világ harmadik 
legforgalmasabb légikikötője, és a leg-
forgalmasabb, csak a nemzetközi utaso-
kat tekintve. Az Emirates légitársaságnak 
otthont adó, három terminállal és négy 
szatelittel kiépült repülőtér évente közel 
90 millió utast és 2,6 millió tonna árut 
kezel, mintegy 400 ezer gépmozgás mel-
lett. Ehhez 90 ezer dolgozó összehangolt 
munkájára van szükség, és hatalmas lo-
gisztikai bravúrra, hiszen a város ölelésé-

ben ma már szűkös helyen és mindössze 
két kifutópályán bonyolódik a forgalom, 
amelyeket ráadásul nem is lehet párhu-
zamos üzemben használni, mivel nincs 
meg az ehhez szükséges távolság a kettő 
között. Majdnem 100 légitársaság, több 
mint heti 7000 járattal 220 célállomás felé 
kínálja a szolgáltatásait, amely hatalmas 
lehetőség az átszálló utasok számára. A 
repülőtér metróval könnyen megközelít-
hető a városból, illetve számtalan busz és 
taxi szolgálja ki a turistákat.

Méregdrága ülőhelyfoglalás

Az Emirates légitársaság az Öböl-menti 
óriás légifuvarozók közül a legnagyobb, 
amely teljes egészében a dubaji kormány 
tulajdona. Heti 3600 légijáratával 80 or-
szág 150 városát köti össze, 58 millió 
utast köszönthet a fedélzetén, amellyel 
most éppen a hetedik legnagyobb a vi-
lágon. Száztíz kétszintes Airbus A380-
ast és 149 Boeing 777-es repülőgépet 
számlál a jelenlegi flottája, így mindkét 
típusból ők a legnagyobb üzemeltetők a 
világon. A jövőben további 52 óriás légi-
buszt, illetve 150 új generációs 777X-et 
várnak majd az Emirates-logó alá. A céget 
2013-ban megválasztották a világ legjobb 
légitársaságának, és azóta is számos 
nemzetközi elismerést tudott begyűjteni. 
A nagy volumenű és minőségi kiszolgá-
lásra törekvő társaság a jövőben is csak 

szélestörzsű gépekkel bővíti géppark-
ját. 2017-től együttműködnek a szintén 
dubaji kormány tulajdonában álló flydubai 
diszkont légitársasággal, amely keskeny-
törzsű 737-es gépeivel ráhordó hálózatot 
tud kialakítani az arab, az ázsiai és egyes 
európai célállomásoknál is.

Az Emirates naponta közlekedik Buda-
pest és Dubaj között, általában a három 
osztályra berendezett Boeing triplahetes 
repülőivel, Dubajból reggel 8:40-kor in-
dul és téli időszámítás szerint menetrend 
szerint 11.45-kor landol Ferihegyen, 
kelet felé pedig 14:50-kor indul és helyi 
idő szerint 23:05-kor érkezik a sivatagi 
városba. A turista osztályra szóló repü-
lőjegyek akció nélkül 70–85 ezer forint/
irány ártól indulnak, amelyek a februári 
csomagváltoztatások után a special jegy-
nél csak 15 kg-os, saver-nél 25 kg-os, 
flexnél 30 kg-os, akár több csomagból 
álló feladott poggyászt, valamint az öt órát 
alig meghaladó útvonalon egyszeri meleg 
ételt (plusz egy snack-et) és az ingyenes 
italoknál korlátlan fogyasztást tartalmazó 
fedélzeti kiszolgálást tartalmaz. Ugyanak-
kor az ülőhely előzetes megválasztásáért, 
a jegyek (további pénzért történő) módo-
sításáért vaskos összegeket levon a cég. 
A 3-4-3 elrendezésű utastérben minden 
üléshez nagy méretű, beépített fedélzeti 
szórakoztató rendszer tartozik 3500 film-
mel, sorozattal és TV-csatornával, USB 
töltési lehetőséggel. A Budapestre ér-

SCHULEK TIBOR

Az Emirates triplahetese Budapesten
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kező gépeken mindig található magyarul 
beszélő légiutas-kísérő, és az ingyenes 
wifi is elérhető. Az ötcsillagos minősítésű, 
Magyarországra 2014. október vége óta 
repülő Emirates gépeken 80 százalék fe-
letti az átlagos kihasználtság.

Luxus 825 ezer forinttól

Az üzleti osztály 2-3-2 üléselrendezés-
sel, vízszintbe dönthető ülésekkel és 
lényegesen nagyobb lábtérrel áll az uta-
sok rendelkezésére. Az ülés háttámláját 
teljesen elfoglaló nagy képernyős mul-
timédiás rendszerhez külön érintőkép-
ernyős távirányító jár, az üzleti osztályon 
friss helyi napilapot készítenek be, és 

ti repülőterét Budapesttel, code share 
megállapodás alapján Emirates járat-
számmal is. Az előre bejelentett menet-
rend alapján az új járat egyfajta rásegí-
tője lesz a már meglévő budapesti napi 
Emirates járatnak, hiszen a flydubai ki-
sebb gépe kora este indul majd Dubajból 
(17:35-kor) és 21:30-ra ér Budapestre, 
majd 23:30-kor indul vissza, és mintegy 
öt és fél órás repülést követően reggel 
7-re érkezik meg a DXB repülőtérre (a 
flydubai járatainak többségével ellentét-
ben a hármas terminálra). A budapesti 
járatokat a légitársaság legújabb Boe-
ing 737 MAX 8 típusú, keskenytörzsű 
repülőgépei fogják repülni, amelyeket 
kétosztályos elrendezésben 10 vízszin-
tesbe állítható Business és 162 egy-
szerű Economy üléssel szereltek fel. A 
közismert diszkont modell alapján az 
alapár feladott poggyászt és fedélzeti ki-
szolgálást sem tartalmaz majd a flydubai 
utasoknak (az Emirates járatszám alatti 
foglalás esetén mindkettő jár). A repü-
lőgépek érintőképernyős fedélzeti rend-
szerrel és wifivel felszerelve érkeznek 
majd, az akció nélküli alapár 54 ezer 
forint/iránytól indul. A reggeli dubaji ér-
kezésnek köszönhetően jó átszállási le-
hetőségek kínálkoznak, hiszen a flydubai 
95 célállomásra, számos kedvelt óceáni 
üdülőhelyre repül, és kínálatukban indiai, 
pakisztáni és afrikai egzotikus úti célok is 

szerepelnek. Az Emirates pedig délelőtt 
kínál kedvező csatlakozásokat Ausztrá-
lia, Thaiföld, Japán és India irányába.

A feltörekvő kistestvér

A sivatagi város második számú, jelenleg 
még kevésbé kiépített repülőterére, az 
Al Maktoum International Airport / Dubai 
World Central (DWC)-ra repül márciu-
sig hetente háromszor (kedd, csütörtök, 
szombat), a nyári menetrendben pedig 
kétszer (szerda, vasárnap) a Wizz Air. A 
jegyek a nyári időszakra 34 ezer forintos 
alapártól foglalhatók, amihez szükség 
esetén még a feladott poggyászt és a fe-
délzeti kiszolgálást is hozzá kell számolni. 
A várostól délnyugati irányban 37 kilomé-
terre található „DWC” kódjelű repülőtér 
2010-ben nyílt meg, és idővel méretében 
lekörözheti majd a nagytestvérét, sőt a 
világ legforgalmasabb repülőterévé is vál-
hat. A grandiózus projekt szerint akár 12 
millió tonna árut és 160–260 millió utast 
is ki tud szolgálni teljes kiépítése esetén, 
valamikor a következő évtized vége felé. 
Itt még messze nem tart, hiszen az első 
években csak áruszállító gépeket foga-
dott, majd 2013. október 27-én, pont a 
Wizz Air járatával a fapados légitársaságok 
is megjelentek. A repülőtér utasforgalma 
jelenleg még éves szinten egymillió fő alatt 
van, miközben az infrastruktúra már most 
ennek hússzorosára is alkalmas lenne.

A DXB légikikötőben 90 ezren dolgoznak

Az Emirates budapesti járata emelkedik 
DXB repülőtér irányítótornya előtt

DWC repülőtér, a feltörekvő kistestvér

saját minibárból fogyaszthat a szerencsés 
utas. Az átlagon felüli fogásokat porcelán 
étkészleten szervírozzák, és hatalmas 
italkínálatból lehet a megfelelő nedűt kivá-
lasztani. A fedélzeten elérhető sajtváloga-
tás és borválaszték messze földön híres 
az utasok között. Az Emirates 40 kg-os 
feladott, valamint két fedélzeti csomagot 
is fogad a Business osztályon, amely 360 
ezer forint/iránytól érhető el Budapestről.

A luxus csúcsa a repülőgép elejében 
található 12 elszeparált első osztályú 
rész. Az Emirates világhírű First osztálya 
az egyetlen elérhető ilyen magas szin-
tű kategória Budapestről. A különleges 
bánásmód már az otthonról történő elin-
duláskor elkezdődik, hiszen S osztályú 
Mercedes várja az utasokat. A repülőtéri 
VIP váró használata természetes, ahogy 
a diszkrét és személyre szóló kiszolgálás 
is a repülőgépen. A különleges fogásokat 
egyedileg készítik el a fedélzeten, és ma-
ximálisan személyre szabható az étel- és 
italfelszolgálás. A legújabb 777-esek fe-
délzetén gyakorlatilag egyedi fülkében le-
het utazni, ami a luxuskörülmények között 
megteremti a pihenés vagy a munkavég-
zés lehetőségét. Az első osztályú szolgál-
tatás 825 ezer forint/iránytól érhető el.

Jön a flydubai is

A kistestvérnek tekinthető diszkont légi-
társaság, a flydubai 2019. június 27-től 
naponta köti majd össze Dubaj közpon-
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Sok apró fejlesztés jelentős változást hozhat a napi közlekedésben

Mobilitás a megaváros korában
A Visa a Stanford Egyetemmel együttműködésben a múlt hónap végén 
bemutatta az egyik legátfogóbb globális tanulmányt, amely a közösségi, 
illetve az egyéni közlekedés iránti növekvő igényeket és a digitális keres-
kedelem fenntartható növekedésben játszott fontos szerepét vizsgálja. Vi-
lágszerte 19 országból több mint 19 ezer közlekedő vett részt a felmérés-
ben, amely azonosítja a közösségi közlekedésre és parkolásra vonatkozó 
trendeket és kihívásokat a népességszám és a városokba irányuló migrá-
ció tükrében. Az ENSZ szerint 2050-ig a világ lakosságának 68 százaléka 
városokban él majd, és a 10 millió főnél népesebb megavárosok száma 
ez idő alatt a mai 43-ról 51-re emelkedik.

A közlekedés mint sikertényező

A közlekedési társaságokkal, gépjármű-
gyártókkal és technológiai start-upokkal 
való együttműködési tapasztalataira épít-
ve a Visa globális kutatásra adott megbí-
zást A közlekedés jövője: mobilitás a me-
gaváros korában címmel, hogy kiderüljön, 
milyen kihívásokkal kell szembenézniük a 
közlekedőknek ma és a következő évtize-
dekben. A főbb megállapításokat a Stan-
ford Egyetem szakértői összevetették 
a már ismert és a közeljövőben várható 
innovációkkal, hogy jobban megértsék a 
még meglévő technológiai hiányosságo-
kat, és választ találjanak a belőlük szár-
mazó problémákra.

A fizetés központi tényező minden köz-
lekedési forma esetén, de még inkább 
előtérbe kerül, ahogy a városok bevezetik 
az érintéses tömegközlekedést, a digitális 
parkolásfizetést és a kerékpár-, illetve ro-
bogóbérlési szolgáltatásokat.

„Városaink jövőbeli sikere összekap-
csolódik a közlekedés és a mobilitás jö-
vőjével, és egyben függ is tőle – szögezi 
le Mike Lemberger, a Visa termékmeg-
oldásokért felelős európai alelnöke. – A 
Visa és partnerei ebben fontos szerepet 
játszanak, világszerte elérhetővé téve a 
fizetési élményt a közlekedők milliói szá-
mára, és egyúttal támogatva a közösségi 
közlekedésért felelős hatóságokat abban, 
hogy olyan fenntartható és kényelmes 
közlekedési megoldásokat alakítsanak ki, 
amelyek javítják a közlekedést használók 
életét.”

A fentiekhez Herman Donner, a Stan-
ford Egyetem kutatója, a riport társszerző-
je hozzáteszi: „Ha körülnézünk a techno-
lógia térképén, azt látjuk, hogy már most 
is számos olyan termék létezik, amelyek 

az utazással kapcsolatos napi frusztráci-
ókra adnak választ. Azonban egyik meg-
oldást sem szabad a többitől függetlenül 
továbbfejleszteni. A legnagyobb kihívás 
az, hogy először azonosítsuk a releváns 
technológiát, amely megfelelő terméke-
ket tud biztosítani a piac számára, majd 
számos érintett – mobilitással foglalkozó 
szolgáltatók, technológiai vállalatok, infra-
struktúra-tulajdonosok és tömegközleke-
dési vállalatok – bevonásával alkalmazzuk 
ezeket a termékeket. A kutatásunk alap-
ján azt gondoljuk, hogy sok apró, járulé-
kos fejlesztés jelentős változást hozhat a 
napi közlekedésben, legyen szó akár a 
parkolóhely-keresésben való segítségről, 
az autók újratöltéséhez szükséges leg-
jobb ár megtalálásáról vagy a közösségi 
közlekedéssel történő utazás megterve-
zéséről.”

Általános tendenciák, javaslatok

A kutatás 19 országból 19 ezer fogyasztó 
véleményét tükrözi, és az egyre növekvő 
városi központokat érintő komoly kihívá-
sokat azonosít.

Főbb globális trendek

Közlekedésre fordított idő:
•  A válaszadók 46 százaléka azt tapasz-

talta, hogy nő az ingázással töltött idő.
•  A résztvevők felét (52 százalék) fruszt-

rálják a közösségi közlekedés haszná-
lata során szerzett tapasztalatok.

•  Egyharmaduk (37 százalék) arra szá-
mít, hogy a következő öt évben nő a 
közlekedéssel töltött idő. 

Autóhasználat:
•  A saját autót továbbra is elsődleges 

közlekedési eszközként használják 
mind az ingázásra (60 százalék), mind 
egyéb utazásra (61 százalék).

°  A Z-generáció (18–25 évesek) mind-
össze 42 százaléka használ autót 
munkába, iskolába járáshoz vagy 
egyéb utazáshoz. 

•  A vezetés leginkább nem kedvelt as-
pektusa a parkolóhely-keresés, ezt a 
válaszadók 64 százaléka mondta. 

°  Ezt követi a parkolási bírság kockázata 
arra az esetre, ha hosszabb ideig par-
kolnak, mint tervezték (44 százalék), és 

A KUTATÁS MÓDSZERTANÁRÓL
A Visa a Sapio Research-csel közösen végezte el a Közlekedés jövője című fogyasztói 
kutatást. 19 384 olyan fogyasztót kérdeztek meg, akik 19 ország két legnagyobb vá-
rosának valamelyikében élnek. Az online interjúk 2018 júliusában készültek.
A kutatásban részt vevő országok és városok: Argentína (Buenos Aires, Cordoba), 
Ausztrália (Sydney, Melbourne), Brazília (Rio de Janeiro, Sao Paulo), Kanada (Toronto, 
Montreal), Kína (Sanghaj, Peking), Egyiptom (Kairó, Alexandria), Franciaország (Pá-
rizs, Marseille), Németország (Berlin, Hamburg), India (Mumbai, Delhi), Japán (Tokió, 
Oszaka), Mexikó (Mexikóváros, Guadalajara), Lengyelország (Varsó, Krakkó), Orosz-
ország (Moszkva, Szentpétervár), Dél-Afrikai Köztársaság (Fokváros, Johannesburg), 
Svédország (Stockholm, Göteborg), Dél-Korea (Szöul, Puszan), Egyesült Arab Emírsé-
gek (Dubaj, Abu Dzabi), Egyesült Királyság (London, Birmingham), Amerikai Egyesült 
Államok (New York, Los Angeles).
A válaszadók 65 százaléka a belvárosban él, 35 százalékuk pedig a külvárosokban 
vagy elővárosokban. Több mint a felük (55 százalék) teljes munkaidőben dolgozik.
Az embereket arról kérdezték, hogy milyen közlekedési módokat használnak, mik 
a közlekedési tapasztalataik (beleértve a legnagyobb problémákat), miért nem vá-
lasztanak bizonyos közlekedési eszközöket, és hogy látják, a fizetési és a különböző 
innovatív megoldások hogyan hatnak az utazási élményre. A problémákra vonatko-
zó eredményeket megosztották a Stanford Egyetem kutatóival, akik összegyűjtötték 
azokat az elérhető technológiai megoldásokat és termékeket, amelyek megoldást 
kínálhatnak ezekre a problémákra.



172019. MÁRCIUS KÖZLEKEDÉSVILÁG

°  a szükségesnél nagyobb összeg fize-
tése a parkolásért (42 százalék).

Közösségi közlekedési eszközök hasz-
nálata:
•  A megkérdezettek kevesebb mint fele 

használ közösségi közlekedést mun-
kába vagy iskolába járáshoz (44 száza-
lék). 

•  Ez a szám 54 százalékra nő abban az 
esetben, ha például szórakozni men-
nek.

•  A közlekedők három tényező alapján 
választanak közlekedési módot: kénye-
lem, megbízhatóság és túlzsúfoltság. 
Az egyes tényezők jelentősége életkor-
tól függ:

°  Baby Boomerek (56+ korosztály): ké-
nyelem (82 százalék), megbízhatóság 
(84 százalék) és túlzsúfoltság (72 szá-
zalék)

°  X-generáció (46–55 évesek): kénye-
lem (79 százalék), megbízhatóság (82 
százalék) és túlzsúfoltság (71 száza-
lék)

°  Millenniumi generáció (26–45 éve-
sek): kényelem (74 százalék), megbíz-
hatóság (76 százalék) és túlzsúfoltság 
(67 százalék)

°  Z-generáció (18–25): kényelem (62 
százalék), megbízhatóság (67 száza-
lék) és túlzsúfoltság (55 százalék)

Fizetés:
•  A fizetés bonyolult, ez a legtöbb általá-

nos panasz oka. 
•  Ha egyszerűbb lenne fizetni a közössé-

gi közlekedés használatáért, az átlag-
használat 27 százalékkal nőne. 

•  47 százalék szerint probléma, hogy kü-
lönböző jegytípusokra van szükség a 
különféle utazási formákra.

•  44 százalék problémaként fogalmazta 
meg, hogy nem tudja, mennyit kell fi-
zetni.

•  41 százalék említette, hogy bosszúsá-
got okoz nekik, ha egy szolgáltatás díját 
csak készpénzben lehet kiegyenlíteni. 
A megkérdezettek szerint emiatt kevés-
bé használják a közösségi közlekedést, 
és inkább saját autóra váltanak.  

•  Az autót használók 47 százaléka sze-
retne olyan innovatív megoldásokat, 
amelyek segítségével megtalálhatják a 
legolcsóbb elérhető üzemanyagot.

•  35 százalék olyan alkalmazást sze-
retne, amely felismeri a tartózkodási 
helyet, ahol épp feltankolják a gépko-
csijukat, és az alkalmazáson keresztül 
lehetőség van fizetni. 

A Visa 5 javaslata
•  Fektessünk be a konnektivitásba! A 

városok önkormányzatainak olyan élő 
adat-infrastruktúrába kellene befektet-

niük, amely alapvetően szükséges a fo-
gyasztói igényeket kielégítő technológiai 
megoldásokhoz. Ez támogatja a valós 
idejű adatcserét, amely egyrészt tájé-
koztatást ad a felhasználóknak az uta-
zásaikkal kapcsolatban, másrészt infor-
mációval látja el a városokat, hogy meg 
tudjanak felelni a hullámzó igényeknek.

•  Teremtsünk zökkenőmentes fizetési él-
ményt, hogy így támogassuk a többféle 
eszközt használó ingázókat! A városi ön-
kormányzatoknak és a várostervezés-
sel foglalkozó szakembereknek együtt 
kell működniük kutatóintézetekkel, jár-
műipari, technológiai vállalkozásokkal 
és az olyan fizetési megoldásokat kíná-
ló cégekkel, mint a Visa. Mivel egyetlen 
utazás is egyre inkább többféle közle-
kedési mód igénybevételével történik 
(pl. gépkocsi+metró+kerékpár), létfon-
tosságú, hogy a közlekedő számára 
egyszerű és zökkenőmentes fizetési 
élmény legyen elérhető az érintéses 
fizetéstől az alkalmazáson keresztüli fi-
zetésen át a platformalapú megoldásig.

•  Integráljuk a személyazonosítást a fize-
tési élménybe! Mivel a vállalatok és az 
önkormányzatok egyre inkább alkalmaz-
zák a digitális fizetési megoldásokat, 
integrálniuk kell az azonnali azonosítást 
is. A digitális személyi azonosítónak sze-
repet kell játszania a közlekedési eszkö-
zök használatában is, lehetővé téve az 
egyszerű és zökkenőmentes fizetést és 
a személyi azonosítást. 

•  A társadalom minden tagjára figyelem-
mel tervezzünk kereskedelmi rendsze-
reket! A kereskedelmi ökoszisztéma 
megtervezésénél a közlekedési rend-
szer minden szereplőjének figyelembe 
kell vennie az időseket, a bankszámlával 
nem rendelkezőket és banki szolgáltatá-
sokhoz hozzá nem férőket is, hogy „sen-
ki ne maradjon az út szélén”.

•  Alakítsunk ki stratégiai partnerséget, 
hogy még több információhoz jussunk! 
A városok olyan vállalatokkal alakítsa-
nak ki együttműködéseket, amelyeken 
keresztül új információkhoz jutnak, és 
amelyek segítenek a tervezésben. A 
mesterséges intelligencia és a Big Data 
kombinálása alkalmas a fogyasztási, 
mozgási adatok és a változó trendek 
elemzésére, hogy valós időben lehes-
sen azonosítani az igényeket, és így 
segítséget nyújtani a városoknak a jö-
vőbeli tervezéshez.

További információ és a teljes riport meg-
található itt: https://vision.visaeurope.
com/blogs/future-of-transportation
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Közlekedés tématerületen tervezett KFI projektek

2020-ban több mint 330 millió 
eurós támogatási összeg
A Horizont 2020 az EU kutatási és innovációs keretprogramja, amely nemzetközi versenyben pályázható, közvetlenül 
Brüsszelből elnyerhető forrásokat jelent. Ezen belül a H2020 Közlekedés program célja az európai közlekedésipar 
versenyképességének fellendítése és egy olyan integrált európai közlekedési rendszer kialakítása, amely környe-
zetbarát, biztonságos, gördülékeny, az egyes polgárok, a gazdaság és a társadalom javát szolgálja. A közlekedési 
területre elkülönített költségvetés 2020-ra több mint 330 millió euró, amelyből négy kiemelt célkitűzést támogatnak.

A Horizont 2020 keretprogramból a forrás hatékony közlekedés 
kialakítását finanszí roz zák, amely óvja a környezetet olyan tisz tább 
és csendesebb repülőgépek, járművek és hajók, intelligens esz-
közök, infrastruktúrák és szolgáltatások kifejlesztésével, amelyek 
így minimalizálják a közlekedési rendszerek éghajlatra és a környe-
zetre gyakorolt káros hatását, valamint javítják a városi közlekedést 
és mobilitást. A felhívásokra kutatóintézetek, felsőoktatási intéz-
mények, valamint vállalkozások és nonprofit szervezetek egyaránt 
nyújthatnak be pályázatot a munkaprogramban foglaltak szerint.

Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés
2020-as kiemelt tématerületei

1. Mobilitás a növekedésért
A tématerület célja az intelligens, multimodális mobilitás meg-
valósítása, a részecske-kibocsájtási hatások értelmezése és 
csökkentése, valamint az automatizálás hatásának felmérése a 
közlekedési munkaerőre. A közlekedés hatékonyságának növe-
lése érdekében támogatni kívánják a hajóépítés gyártási folya-
matának modernizálását, a fenntartható és nagy sebességű légi 
közlekedés (új generációs, multifunkcionális és intelligens repü-
lőgépek) feltételeinek kialakítását, az infrastruktúra-kutatásokat, 
valamint az integrált árufuvarozási és logisztikai rendszer kiala-
kítása mellett a víz alatti zaj- és környezeti hatás csökkentését. 

4. A jövő generáció akkumulátorai
A célkitűzés az új generációs BEV és PHEV akkumulátorok lét-
rehozása és a vízi szállításban használt akkumulátorok költsége-
inek csökkentését irányozza elő.
Bővebb információk: https://ec.europa.eu/

Az Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés
(Smart, Green and Integrated Transport)

hazai kapcsolattartója:
Hartyányi Zsófia

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

e-mail: zsofia.hartyanyi@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 6432

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019. 
február 7-én információs napot és konzultációt tartott a 
H2020 Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 
tématerületről, az aktuális nemzetközi pályázati lehetőségek-
ről, valamint a korábbi pályázói és bírálói tapasztalatokról. 
Az elhangzott előadások elérhetőek a Hivatal honlapján:

http://nkfih.gov.hu/hivatalrol/
hivatal-rendezvenyei/h2020-kozlekedes

2. Automatizált közúti közlekedés
A felhívás ösztönözni kívánja az új gépjárművezetői szerep kiala-
kulását, a városi összekapcsolt – kooperatív – és automatizált 
járműflották elterjedését a széleskörű mobilitás érdekében, vala-
mint a hatékony és biztonságosan összekapcsolt haszongépjár-
művek használatát a logisztikában.

3. Környezetkímélő járművek
A kiírás támogatni kívánja a korszerű könnyű anyagok elterjedé-
sét az autóiparban, a hibrid járművek környezeti hatásának csök-
kentése mellett a következő generációs villamosított járművek 
városi és elővárosi használatát, továbbá a közúti közlekedés kö-
zös európai kutatási és innovációs stratégiájának kidolgozását.

Horizont 2020 Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat

A korábbi keretprogramok tapasztalataira építve és a Horizont 
2020 program támogatására minden EU-s tagállamban és tár-
sult országban – köztük Magyarországon is – létrejött a Nemzeti 
Kapcsolattartói Hálózat (National Contact Points, NCP), amely-
nek koordinációját Magyarországon a Nemzeti Kutatási, Fejlesz-
tési és Innovációs Hivatal látja el. A hazai NCP-k kulcsszerepet 
játszanak a magyar részvétel sikerességében. Fő feladatuk, 
hogy a Horizont 2020 egyes alprogramjaihoz kapcsolódva ma-
gas színvonalú, professzionális és ingyenesen elérhető támoga-
tást nyújtsanak a potenciális pályázók (kutatóintézetek, egyete-
mek, vállalatok, nonprofit intézmények, egyéni kutatók) részére.

Tevékenységük a következőkre terjed ki:
•  információterjesztés: információs napok szervezése, előadá-

sok tartása az aktuális pályázati felhívásokról, újdonságokról;
•  pályázati tanácsadás: konzultációk, tréningek, workshopok, 

célzott és általános képzések szervezése a pályázással kap-
csolatban; telefonos, személyes konzultáció;

•  projektpartner-keresésben való közreműködés;
•  szerződéskötésben és projektmenedzsmentben való segít-

ségnyújtás.
Bővebb információk: www.h2020.gov.hu
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– Mikortól számíthatunk a változtatások bevezetésére?
– Még tavaly decemberben bővítettük ki a HU-GO regisztrációs 
felületét, és hagytunk két hónapot arra, hogy az ügyfelek ismer-
kedjenek az új adatfeltöltési móddal. 2019. február harmadikától 
azonban már kötelezően meg kell adni az új típusú regisztrációs 
adatokat, a gépjármű gyártmányát, a gyártási évét, az alvázszámot, 
és a forgalmi engedélyt vagy az említett adatokat tartalmazó jármű-
okmányt is fel kell tölteni. Ezek az információk a környezetvédelmi 
besorolás megfelelőségének megállapításához szükségesek.

– Kinek kell feltöltenie ezeket az adatokat?
– Egyelőre azoknak, akik a HU-GO-ban új ügyfélként regiszt-

rálnak, vagy módosítani akarnak valamit a regisztrációjukon. De 
ha már kérdezi, még egy dolgot tisztázni kell. Az adatoknak a ma-
gyar és külföldi járművek esetében egyaránt rendelkezésre kell 
állniuk, ebben nem lehet különbségtétel. Ugyanakkor a magyar 
tehergépjárművek adataihoz a közhiteles jármű-nyilvántartási 
adatbázisból akkor is hozzá fogunk tudni férni, ha azokat nem 
töltik fel maguk az ügyfelek. Ebből adódóan a külföldi felségjelű 
járművek azok, ahol maguknak az ügyfeleknek kell megoldaniuk 
manuálisan az adatok rendelkezésre bocsátását 2019. február 
3-tól. Természetesen a magyar ügyfelek is tölthetnek fel, és töb-
ben élnek is ezzel a lehetőséggel.

– Milyenek az arányok?
– Nagyon sokan léptek már. A HU-GO rendszerbe az elmúlt öt 

évben nagyjából 380 ezer járművet regisztráltak a fuvarozók, de 
tudjuk, hogy ezeknek a járműveknek egy része nem vagy nem min-
dig közlekedik. Egy adott hónapban átlagosan nagyjából a teher-
gépjárművek több mint a fele mutat aktivitást. Ehhez képest nagy 
eredmény, hogy február 3-ig már közel 60 ezer jármű adatait töl-
tötték fel. Ezek több mint 10 százaléka volt magyar felségjelzésű.

– Hogy működik majd az új rendszer, mire kell figyelniük a 
fuvarozóknak?

– Természetesen arra kell figyelni, hogy a környezetvédelmi 
besorolás helyesen legyen beállítva a HU-GO-ban. Mindenkinek 
érdemes megbizonyosodnia arról, hogy a helyes adatot adta-e 
meg korábban. Az ellenőrzés későbbi teljessé válásakor a rend-
szer úgy fog működni, hogy a magyar jármű esetében, ha nem 
megfelelő beállítást érzékelünk, akkor automatikusan javítjuk a 

besorolást a BMNYHÁT-ban szereplőre. A NÚSZ a vélelmezett 
jogosulatlan úthasználatról a szokásos módon értesíti majd a 
rendőrséget, de pozitív változás lesz, hogy a fejlesztésnek kö-
szönhetően a sorozatos bírságolással járó eseteket el lehet majd 
kerülni. A külföldiek esetében szintén elvégezzük a beállítást, és 
marad a bírságolási ág is. Újdonság azonban, hogy amennyiben 
a külföldi jármű adatai nem vagy nem megfelelően állnak rendel-
kezésre, akkor az ügyfél mindaddig a legrosszabb környezetvé-
delmi besorolás szerint fizet útdíjat, amíg nem tesz eleget adatfel-
töltési kötelezettségének.

– A külföldi felségjelű ügyfelek egyébként mennyire jogkö-
vetők?

– A megállításos adatainkból az látszik, hogy lényegesen ke-
vésbé, mint a magyarok. Éppen ezért az előttünk álló időszakban 
fokozottabban fogunk ellenőrizni. Erre többek között lehetőséget 
ad, hogy a megállításos ellenőrzési tevékenységünk, a 3,5 tonna 
össztömeg alatti gépkocsik úthasználati jogosultságának vizs-
gálata mellett idén már kiterjed a tehergépjárművekre is, szóval 
még jobban oda kell figyelniük a hozzánk érkezőknek. 

– Mi lesz a fejlesztés eredménye?
– Ezzel a lépéssel pontosabbá válik az útdíjszedés, valamint 

csökkenthető a környezetvédelmi kategóriákkal kapcsolatos 
visszaélések száma. A magyar fuvarozói érdekképviseletek ál-
tal is szorgalmazott intézkedés erősíti a fuvarozói piacon belüli 
tisztességes versenyt, az ágazat szereplőit pedig még inkább a 
jogkövető magatartásra ösztönzi. A környezetvédelmi besorolás 
ellenőrzését az európai uniós szabályozás és a nemzetközi gya-
korlat szellemében a magyar jogszabályok is előírják.

– Mikorra áll fel a teljes rendszer?
– Most még az adatfeltöltési szakaszban vagyunk. Fokozato-

san megyünk előre, legkorábban 2019 második felében állhat fel 
a teljes rendszer, amikor már ellenőrizzük is a rendelkezésünkre 
álló adatok alapján a környezetvédelmi kategória megfelelősé-
gét. A fejlesztések során a NÚSZ Zrt. minden esetben megfelelő 
türelmi időt és felkészülési lehetőséget biztosít a fuvarozók szá-
mára az új intézkedések, illetve szolgáltatások megismeréséhez 
és alkalmazásához. Folyamatosan tájékoztatjuk is majd a nyilvá-
nosságot arról, ha a fejlesztés újabb fázisába értünk.

Célkeresztben a környezetvédelmi besorolás beállítása

Fejlesztik az e-útdíj rendszert
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) 
Zrt. fejlesztési programot indított a 3,5 ton-
na össztömeg feletti tehergépjárművek 
útdíjfizetését lehetővé tevő HU-GO rendsze-
ren belül. A cél az útdíjfizetés szempontjából 
fontos, de tévesen megadott környezetvédel-
mi besorolások kiszűrése, a helyes beállítás 
automatikus elvégzése, ezáltal az útdíjszedés 
korszerűsítése. Az elképzelés szerint az intéz-
kedéssel a magyar fuvarozók egyik korábbi 
kérése valósulhat meg. A regisztrációval feb-
ruár első napjaiban már mintegy 60 ezren él-
tek. A témában Bartal Tamással, a NÚSZ Zrt. 
vezérigazgatójával beszélgettünk.
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Pótolni a pótolhatatlant

Északról délre vált a metrópótlás

Hamarosan befejeződik Magyarország legforgalmasabb kötöttpályás út-
vonalának, a budapesti M3-as metró északi szakaszának rekonstrukciója. 
A másfél évig tartó első ütemben a Lehel tér és Újpest-Központ közötti 
kéregalagút, a sínrendszer és az állomások újultak meg. A föld alatti sze-
relvények helyett pótlóbuszok közlekedtek, valamint számos alternatív 
járatot sűrített a BKK.

Érdekes forgalomtechnika

A több hónapos előkészítést követően a 
metrófelújítás 2017. november 6-án kez-
dődött az Újpest-Központ és Lehel tér 
közötti szakasz lezárásával. Budapest 
lakossága és a sok utas mellett a média 
képviselői is kiemelt figyelemmel követték 
az első napok eseményeit. A Budapesti 
Közlekedési Központ – köszönhetően 
az előzetes utastájékoztatásnak, a gon-
dosan megtervezett forgalomtechnikai 
beavatkozásoknak és a számos alternatív 
járat sűrítésének – sikerrel indította el a 
metrópótlást.

A metrópótlás alapját az M3-as érintett 
szakasza felett közlekedő, csúcsidőben 
45 másodpercenként induló pótlóbuszok 
adták. Ezen a viszonylaton a legkorsze-
rűbb, alacsonypadlós, csuklós, BKV által 
biztosított metrópótló buszok közleked-

nek. Az M3-as pótlóbusz útvonalát – az 
Újpesti lakótelep jobb kiszolgálása érde-
kében – meghosszabbították Árpád Üz-
letházig. A járművek gyorsabb haladását, 
előnyben részesítését a teljes vonalon for-
galomtechnikai módosítások – például 10 
km buszsáv, áthangolt lámpaprogramok 
– segítették. Érdekesség, hogy a Váci út–
Róbert Károly körút kereszteződésben 
(Árpád híd metróállomásnál) a buszok egy 
dupla buszsávon, a felüljáró mellett szint-
ben haladnak át, csúcsidőben párosan. 
A különleges forgalomtechnikára azért 
volt szükség, mert így csak három–négy 
másodperces zöld időt kellett biztosítani 
ennek az új iránynak, így a keresztező fő-
útvonalak zavartatása csak minimális. A 
Lehel téren önálló jelzőlámpára, az út ten-
gelyében fordulnak meg az autóbuszok. A 
fontosabb csomópontokban az esetleges 
torlódások vagy járatsűrítési igények ese-
tén forgalomba állítható tartalékbuszok is 
várakoznak.

Sűrített alternatív irányok

A fővárosi közlekedésszervező megerő-
sítette az észak-pesti térségben a metró 
lezárt szakaszát elkerülő kötöttpályás 
közlekedési lehetőségeket. Metrópót-
ló villamosként a 12-es helyett hétköz-
nap 12M jelzéssel a Lehel térig meghosz-
szabbítva, háromkocsis szerelvényekkel 
közlekednek a villamosok, a 14-es járat 
pedig 14M jelzéssel a szokásosnál sűrűb-
ben és hétvégén is nagyobb befogadóké-
pességű szerelvényekkel jár. A villamosok 
menetideje – a jelzőlámpa-beállítás áthan-
golásának köszönhetően – két perccel 
csökkent a Lehel tér és Újpest-Központ 
között. A metróról a metrópótló villamosra 
történő átszálláskor sem kell új jegyet ér-
vényesítenie az utasoknak. Sűrítették az 
újpesti és angyalföldi térségből belvárosi 
metróra is közvetlen átszállási lehetősé-
get nyújtó 20E és a 30-as járatokat. Az 
Óbuda felől a belvárosba utazók számára 
a metró közvetlen elérését a 34-es és a 

Az állomások és a vonatok is
megújulnak március

végére az északi szakaszon

SCHULEK TIBOR

A pótlás alapját
a 45 másodpercenként
induló autóbuszok adták

Dupla buszsáv az Árpád hídnál 
történő átvezetésnél
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106-os buszok segítik: mindkét buszjá-
rat útvonalát a Lehel térig meghosszab-
bították. Rákospalota és Újpalota felől 
sűrűbb követéssel közlekedik az 5-ös és 
a 7E busz.

A beindulás óta eltelt közel másfél év-
ben a metrópótlás zavartalan és sikere-
sen működik: a metró nyomvonala felett 
közlekedő metrópótló autóbuszokkal, 
a metrópótló villamosokkal, valamint a 
metrót elkerülő, alternatív irányokban is 
többletkapacitást adó járatokkal a BKK 
maradéktalanul kielégíti a felmerülő köz-
lekedési igényeket.

Az M3-as metróvonal felújításának 
első ütemében munkanapokon 20:30 
után, valamint hétvégeken a metró teljes 
vonalán pótlóbusz közlekedett az Árpád 
Üzletház–Újpest-Központ–Kőbánya-Kis-
pest között. A kisebb forgalmú időszakok-
ban történő teljes vonalas lezárás célja, 
hogy a rekonstrukció a lehetőségekhez 
képest a leggyorsabban elkészüljön. 
Ilyenkor az építési anyagok ki- és beszál-
lítása munkavonatokkal történik, valamint 
az alagútban hosszabb (szigetelési) mun-
kavégzés is folytatható.

Kiemelt beruházás

Az M3-as metróvonal infrastruktúra-re-
konstrukciója elengedhetetlenül szüksé-
gessé vált, hiszen építése és több mint 
három évtizedes működése óta átfogó 
korszerűsítésre nem került sor, pályája, 
aállomásai, műszaki berendezései és sze-
relvényei elhasználódtak, továbbá jelenle-
gi állapotukban az esélyegyenlőségi elvá-
rásoknak sem felelnek meg. A 345/2012. 
(XII. 6.) Kormányrendelet a 3-as metró 
felújítását nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházássá nyil-
vánította. A nemzeti fejlesztési miniszter 

2014. január 27-én adta ki a támogató 
levelet, melyben a vonal korszerűsítését 
EU-forrásokból javasolja finanszírozni. A 
Fővárosi Közgyűlés 2014. augusztus 25-
én tartott rendkívüli ülésén elfogadták a 
hármas metróvonal infrastruktúrájának és 
járműparkjának megújításával kapcsola-
tos feladatok végrehajtásáról szóló javas-
latot. A kormány a 2014–2020-as prog-
ramozási időszak országos jelentőségű 
közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi 
és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek 
indikatív listáján szerepel az M3 metróvo-
nal infrastruktúra-rekonstrukciója projekt. 
Az M3 metróvonal korszerűsítését a BKV 
Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság 
koordinálja. Az igazgatóság feladata a ki-

szeti felújításra kerül sor, megtörténik a 
biztosítóberendezések, a járművezérlési 
és távközlő rendszerek cseréje, megújul-
nak az állomások, az utasforgalmi terek. 
A felújítás során beépítik a legújabb elő-
írásoknak megfelelő tűzvédelmi rend-
szert, korszerűsítik a szellőzőrendszert, 
és telepítik a vízködoltó berendezést. Az 
utazóközönség számára több új segély-
kérő berendezést építenek a peronokra. 
Az állomási és központi diszpécserek 
munkáját 160 monitor és 500 korszerű IP 
kamera segíti majd, ami szükség esetén 
gyorsabb és hatékonyabb beavatkozást 
tesz lehetővé. Megújulnak az állomá-
sok, az utasforgalmi terek burkolata, de 
olyan módon, hogy az állomások egye-

Táblák, padlómatricák,
szórólapok,
bemondások és segítők,
így teljes
az utasok tájékoztatása

Az utastájékoztatás
kiemelkedően fontos egy ilyen
összetett pótlás esetén

vitelezési munkák előkészítése, tervezési 
munkák, engedélyezések, közbeszerzési 
eljárások előkészítése, a beruházás finan-
szírozási kérdésének megoldása.

Az M3-as metróvonal infrastruktúra-re-
konstrukciója a tervek szerint három ütem-
ben valósul meg. Az északi szakasz felújítá-
sa (Újpest-Központ és Lehel tér állomások 
között) várhatóan 2019 március végén 
fejeződik be, és szinte azonnal elkezdődik 
a déli szakasz (Kőbánya-Kispest–Nagyvá-
rad tér) infrastruktúrájának megújítása. A 
harmadik nagy ütemben a középső (Lehel 
tér–Nagyvárad tér) mélyvezetésű szakasz 
újulhat meg 2020-tól kezdődően. A három 
szakasz befejezését követően a Lehel téri 
és a Nagyvárad téri állomások felújítására 
külön kerül majd sor.

Pandák az északi szakaszon

A vonal átfogó rekonstrukciója keretében 
új, korszerű pályaszerkezet épül a teljes 
vonalon, teljes körű elektromos és gépé-

di jellegzetességei megmaradnak, így a 
jellemző színek, formák nem tűnnek el. 
A hagyományos világítóberendezéseket 
energiatakarékos LED-es lámpatestek 
váltják fel az állomásokon, és a művésze-
ti alkotások többségét megőrzik. A BKV 
tájékoztatása szerint kiemelten fontos 
az akadálymentesítés lehetőség szerinti 
megoldása, a fogyatékkal élők utazásá-
nak segítése, a látássérültek közlekedé-
sét taktilis vezetősávok teszik könnyeb-
bé, a mozgássérültek számára felvonók 
állnak majd rendelkezésre 12 állomáson. 
A mozgólépcsők felújításán és cseréjén 
túlmenően új, kényelmi mozgólépcsők 
beépítését is tervezik néhány olyan ál-
lomáson, ahol eddig csak lépcső állt 
rendelkezésre.

Az M3-as metróvonalon közlekedő 
szerelvények teljeskörű felújítása 2018-
ban befejeződött, így már csak Oroszor-
szágban megújult, fehér színű, Panda be-
cenevű szerelvények közlekednek majd a 
felújított északi szakaszon.
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BKV pódiumbeszélgetés: 40 éve vezetnek nők is autóbuszt

„Mindig szem előtt kell tartanunk, 
hogy embereket szállítunk”
A huszadik század közepén még törvény tiltotta, hogy nők üljenek az au-
tóbuszok kormánya mögé. A jogszabály eltörlésével a nők is lehetőséget 
kaptak arra, hogy autóbusz-vezetőként kipróbálják magukat. Az első női 
buszsofőr munkába állása óta eltelt 40 év alatt a gyengébbik nem képvi-
selői bebizonyították, hogy megállják a helyüket ebben a „férfias” szak-
mában, miközben a buszsofőri ágazat egy olyan minőségi és mennyiségi 
támogatást kapott, ami nélkül a mai autóbusz-közlekedési rendszer el-
képzelhetetlen lenne. A BKV a négy évtizedes jubileumról pódiumbeszél-
getéssel emlékezett meg, ahol Háromszéki Csabáné és Flámis Gabriella 
aktív autóbusz-vezetők, valamint az első női buszvezetők egyike, Gulyás 
Istvánné osztották meg gondolataikat, emlékeiket a hivatásukról, Borsody 
István, az RTL Klub felelős szerkesztője moderálásával.

– Hogyan és miért éppen 40 éve kez-
dődött az autóbusz-vezetői pályafutása?

Gulyás Istvánné (G. I-né): Az 1970-es 
évek végén már közlekedtek automatavál-
tós buszok, amiket fizikailag könnyebb volt 
a nőknek vezetni. A Közlekedés- és Pos-
taügyi Minisztérium 1978-ban adta meg a 
lehetőséget először, hogy nők is autóbusz- 
vagy trolibusz-vezetői vizsgát tehessenek, 
így miután megszereztem a D kategóriás 
jogosítványt, 1979-ben egy automatavál-
tóval szerelt Ikarus 260-assal kezdtem dol-
gozni. Akit a dízel hangja egyszer megfo-
gott, az ragaszkodik hozzá, még akkor is, 
ha ma már léteznek korszerűbb járművek.

Háromszéki Csabáné (H. Cs-né): A 
régi buszoknak egyszerűen nincs ellenfe-
lük. Az valami csodálatos, rendkívül kelle-
mes érzés, ahogy beülsz egy autóbuszba, 
és mindent látsz magad körül. Na és az a 
hatalmas, egy méter átmérőt megközelítő 
kormánykerék!

G. I-né: Aminek eleinte még szervója 
sem volt, előfordult, hogy valamelyik férfi 
kollégánknak kellett bevontatni a buszt a 
garázsba…

Flámis Gabriella (F. G.): A 260-as, 
280-as Ikarus széria vezetése egy fe-
ledhetetlen feeling, a mai napig nagyon 
szeretem. Jó az újabb járművekkel is 
közlekedni, de az Ikarus dörmögő hangja 
kitörölhetetlen a fülemből. Egyébként én 
először kamiont szerettem volna vezetni, 
de a cég, ahol abban az időben dolgoz-
tam, úgy döntött, hogy mégsem vásárol 
vontatókat. Ott álltam hivatásos gépjármű-
vezetői jogosítvánnyal a kezemben… de 
mihez kezdjek vele? Akkor találtunk egy-
másra a BKV-val, itt ragadtam, és szerin-
tem a nyugdíjazásomig maradok is. Kö-
szönettel tartozom az oktatóimnak, akik 
jól beleverték a fejembe, hogy nem árut, 
hanem embereket szállítok. Azt hiszem, 
sikerült jól elsajátítanom az intelmeiket.

H. Cs-né: Még jogosítványom sem volt, 
amikor a barátaim már teherautó-sofőr-

ként keresték a kenyerüket. Az ő rábeszé-
lésükre a Volán Tefu-nál megszereztem a 
hivatásos C kategóriás vezetői engedélyt. 
Később váltottam buszra a BKV-nál, ahol 
pontosan 1984. október 3-án töltöttem az 
első munkanapomat. Azóta itt dolgozom, 
és itt is maradok.

– Hogy fogadták Önöket a férfiak?
G. I-né: Voltak, akik felhúzták a szem-

öldöküket, és kicsit csodálkozva néztek 
rám. A többség azonban nagyon segítő-
kész volt, akkor is, ha nem tudtuk kiírni 
a beosztásunkat, vagy vonali probléma 
adódott. Csak pozitív tapasztalataim van-
nak ezzel kapcsolatban.

H. Cs-né: Az Akácfa utcában kezdtem, 
eleinte mindenkinek furcsa volt, hogyan 
kerül közéjük egy lány. Aztán hamar rájöt-
tek, hogy nincs ezzel semmi gond, sőt ez 
a fiatal lány sok mindent meg tud oldani. 
Amikor autóbuszra kerültem, az utasok 
eleinte ufónak néztek, többen meg is kér-
dezték, hogy mit keresek a volán mögött. 
Persze megszokták…

F. G.: Örömmel fogadtak a férfi kollé-
gák, és a mai napig mindenben segítenek, 
ha igénylem. Az utasok többsége szintén 
barátságos, valaki direkt azzal a busszal 
utazik, amelyiket én vezetem. De olyan is 
előfordult már, hogy ment még egy kört, 
„elfelejtett” leszállni a végállomáson. Az 
autósoktól is különféle reakciók érkez-
nek, de jellemzőbb a pozitív hozzáállás.

– Mit szeretnek az autóbusz-vezetői 
szakmában?

G. I-né: Korábban irodában dolgoz-
tam, összezárva több nővel. Unalmas 
volt, az íróasztal állt, nem mozdult veled. 
Gondoltam, ha munkahelyet váltok, olyat 
keresek, ahol a magam ura lehetek, nem 
ül mellettem a főnök, teljesen magamra 
vagyok utalva, egyedül kell döntenem. 
Ez vonzott igazán, meg a változatosság. 
Hiába jártál sokáig ugyanazon a vona-
lon, mindig más volt, sosem volt kétszer 
ugyanaz a menet, ugyanaz az utazókö-
zönség. A munkád eredményét pedig 
azonnal láttad, a jót és a rosszat is, ha 
megoldottál egy rizikósabb közlekedési 

DÉKÁNY ZSOLT

MINŐSÉGI MUNKÁT VÉGEZNEK…
Negyven éve kezdtek autóbuszt vezetni a nők a BKV járművein, ami akkor nagy szó 
volt, ma már a fiatal generációk számára teljesen természetes, hogy női buszvezető-
ket látnak a volánnál, mondta köszöntőjében Bolla Tibor, a társaság vezérigazgatója. 
Az eltelt négy évtized bebizonyította, hogy a nők is megállják helyüket a kormány-
kerék mögött, emelte ki a szakember, hozzátéve: napjainkban sokkal nehezebben 
tudná a BKV ellátni a mindennapi feladatait női járművezetők nélkül, akik ugyanakkor 
minőségi munkát is végeznek, jók a vezetési mutatóik. Jelen pillanatban a társaság 
135 női autóbusz- vagy trolibuszvezetőt, 94 metróvezetőt, 227 villamosvezetőt foglal-
koztat, 1612 nő pedig egyéb munkakörben dolgozik. Az autóbuszsofőrök négy száza-
lékát adják a nők, de a BKV szeretné ezt a számot bővíteni.
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helyzetet, vagy épp összekoccantál egy 
másik járművel. Érdekesebb és izgalma-
sabb volt a volán mögött ülni, mint egy 
irodai asztalnál.

H. Cs-né: Fenomenális érzés autó-
buszt vezetni, mindennap más a forga-
lom, az utasok, szóval egy kifejezetten 
változatos szakma a miénk.

– A családjukban volt/van BKV-s kö-
tődés?

F. G.: Apukám unokatestvére BKV-s 
volt, „óbudás”, és a jelenlegi párom is a 
társaság alkalmazottja.

H. Cs-né: A lányom már kipróbálta a 
buszvezetést egy BKV-s nyílt napon, tet-
szik is neki, de nem akar követni.

G. I-né: Édesapám és a férjem is busz-
vezető volt.

– Tavaly rendezték az első autóbu-
szos Európa-bajnokságot. Milyen élmé-
nyekkel tért haza?

F. G.: Egy emeletes, háromtengelyes 
autóbusszal, egy elektromos Solarisszal 
és egy Mercedes Citaróval oldottunk meg 
különböző feladatokat. Az emeletessel 
bóják kerülgetése után két hordó között 
kellett átmenni, érintés nélkül. Sikerült, 
nagyjából egy-egy centiméter lehetett 
a jármű és a hordók között. A 12 méter 
hosszú Solarisszal egy 15x15 méteres 
kalodában kellett megfordulni Y-ban, 
majd ugyanott kijönni, ahol bementem. 
Egy lendületből elvégzett szlalom után 
úgy kellett megállni, hogy a busz egyik aj-

tajának a közepe egy nyíl végénél legyen, 
majd letakart kilométerórával – az érzé-
sedre, tapasztalatodra hagyatkozva – 15 
km/h-ás sebességgel haladni. A Citaróval 
ugyanazt kellett megcsinálni, amit a há-
romtengelyessel, csak pont fordítva. Ha 
mindezt a feladatsort 8 perces szintidőn 
belül hajtottad végre, akkor jártak a bó-
nuszpontok, nekem 7 perc 56 másod-
perc alatt sikerült.

– Negyven éve könnyebb volt a női 
buszsofőrök dolga, mint napjainkban, 
amikor csúcsra jár a motorizáció?

G. I-né: Én már abbahagytam a szak-
mát, de bármikor látok – akár élőben, 
akár tévében – egy női buszvezetőt, hatal-
masat dobban a szívem, rögtön beugrik, 
milyen jó volt, amikor még én is vezettem. 
Nagyon tudom becsülni a fiatalabb női 
kollégákat, akiknek ma nehezebb dolguk 
van, mint nekünk volt. Hiába ülnek jobb 
technikai színvonalú járműveken, teljesen 
más a közlekedési morál, kevésbé udva-
riasak az emberek. Régen, ha a megálló-
ból el akartál indulni, az első, legrosszabb 
esetben a második autós kiengedett. 
Ma…? 

– Melyik autóbusztípus nőtt legin-
kább a szívükhöz?

G. I-né: A 260-as szólót és a 280-as 
csuklóst szerettem legjobban, nekem 
ezek az etalonok. A 415-össel viszont 
nem szívesen dolgoztam, alacsonyabb 
volt, rosszabb kilátással.

H. Cs-né: A 412-es alacsonypadlós, 
környezetbarát autóbuszokat és szintén 
a 280-as csuklóst szerettem leginkább 
vezetni. A mostani buszok is nagyon jók, 
kényelmesek, csak sajnos az utak állapo-
ta sok helyen nem megfelelő.

F. G.: A 200-as család, illetve a csuk-
lós Mercedes Citaró jön be nekem a 
legjobban, bár jártam 415-ösökkel és 
Connectókkal is.

– Folyamatosan képeznie kell magát 
egy buszvezetőnek?

G. I-né: Nagyon szigorú oktatás folyt, 
olyan nem fordulhatott elő, hogy valaki-
nek azt mondták, hogy majd megtanulod 
a forgalomban. Kétévente pedig kemény 
elméleti és gyakorlati vizsgákon kellett 
újra és újra bizonyítani a szakmai alkal-
masságunkat.

– A hivatásos gépjárművezetők 
rendszerint körültekintően, biztonságo-
san vezetnek. Mi a balesetmentes köz-
lekedés titka?

F. G.: Előre kell gondolkodnunk, a töb-
bi közlekedő fejével is, látnunk kell és ide-
jében felmérni, hogy mit akarnak csinálni. 
Ezért is jó, hogy magasabban ülünk, tá-
gasabb a kilátásunk, mert ez is nagymér-
tékben segít bennünket, hogy időben fel 
tudjunk készülni egy-egy forgalmi helyzet 
megoldására, netán balesettel fenyegető 
szituáció megelőzésére. Mindig azt kell 
szem előtt tartanunk, hogy embereket 
szállítunk…

Bolla Tibor, Gulyás Istvánné, Háromszéki Csabáné, Borsody István és Flámis Gabriella
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Frissítők és limuzinok a repülőtéren

Üzleti várótermek Budapesten 
és a világban
A második világháború már dúlt 
Európában, amikor az Egyesült 
Államokban az American Airlines 
akkori elnöke, Cyrus Rowlett Smith 
megnyitotta az első dedikált üz-
leti várót a New York-i La Guardia 
repülőtéren. A Falgship Club első-
sorban a befolyásos üzletembere-
ket és a politikusokat várta utazá-
suk előtt, ahol a legjobb minőségű 
whiskey-t és szivarokat próbálhat-
ták ki az utazásuk előtt. Később ko-
moly ételválaszték került a menüre, 
majd lassan a konkurens cégek is 
megnyitották saját lounge részüket 
a repülőtereken.

5 szolgáltató, 7 VIP váró

A repülés demokratizálódásával az üzleti 
várók is megnyíltak egyre több utas szá-
mára. Első lépésben az első osztályon 
utazók térhettek be feltételek nélkül, majd 
az üzleti osztályok utasai jelentek meg. A 
törzsutasrendszerek elterjedésével a tu-
rista osztályon gyakran utazó is elérhette 
ezt a szolgáltatást, majd később egyedi 
díjért bárki számára kinyíltak az ajtók.

A Ferihegyi repülőtéren jelenleg öt 
szolgáltató hét üzleti várójába térhet be 
az utazó. A CELEBI Ground Handling Kft. 
a 2-es terminál mindkét oldalán üzemel-
tet egy-egy exkluzív várót, ahol a partner 
légitársaságok döntése alapján (business 
osztály, törzskártya rendszer státusza 
alapján) az utazók kellemes környezetben 
várhatják meg járatuk indulását. A török 
üzemeltető jelenleg a Lufthansa csoport 
légitársaságai mellett többek között az 
Alitalia, az Aeroflot, a Finnair, a British Air-
ways – Iberia, az El-Al, a Turkish, a Qatar, 
az Air China és az American Airlines uta-
sait szolgálja ki. A két Platinum váró a 2A 
oldalon, a fapados járatokat kiszolgáló 
A17-es kapunál található, míg a 2B ol-
dalon az útlevélkezelés után egy emeleti 
részen.

Az önkiszolgáló bárban szeszes italok, 
üdítők, sós és édes falatkák kaphatók. 
Fontos, hogy a különböző országokból 
érkező utasokat úgy kell kiszolgálni, hogy 
a vallási és kulturális szempontokra az 
ételek tálalásánál és jelölésénél is figyelni 
kell. A dolgozni vágyó üzletemberek mun-
káját business bokszok, fénymásoló gép, 
számítógépek, ingyenes internethaszná-
lat, hazai és nemzetközi sajtótermékek 
és faxfogadási lehetőség segíti. A várón 
túl személyes kíséretet lehet rendelni a 
repülőtéren történő gyors és könnyed 
eligazodás érdekében, valamint VIP kis-
buszt az állóhelyen történő beszállítás-
hoz, illetve limuzint a repülőtérre történő 
eljutáshoz.

A privát kisgépes forgalomhoz kap-
csolódó GAT (General Aviation) terminál 
kiszolgálását is ez a cég végzi, így az 

1-es terminál szomszédságában található 
13 fős váróterem is hasonló felszereltsé-
get kapott.

Mogyoró apró csomagban

A SkyCourt galéria szintjén helyezkedik 
el a repülőtér legnagyobb, 270 négy-
zetméteres business várója, a SkyCourt 
Lounge, amit korábban a MALÉV Sky Club 
váróként lehetett ismerni. Az üzemeltető, 
a MALÉV Ground Handling a megszokott 
magas színvonalon biztosítja partner légi-
társaságai számára a váró használatát, és 
a személyzet segítséget nyújt a vendégek 
számára az utazás során felmerülő prob-
lémák megoldásában és intézésében. 
Legfontosabb partnerek az Emirates, az 
Air France – KLM, a TAP és az Egypt Air. 
További VIP szolgáltatásokról sem a repü-
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lőtér, sem az üzemeltető honlapja nem ír 
részletesen. Érdekesség, hogy az Öböl 
menti fuvarozók kérésére csak szárnyas 
húst tálalnak, valamint külön jelölik a kó-
ser elveknek megfelelő ételeket is. Az 
egyik partner kérése alapján megszün-
tették a mogyorók nagyobb tálba öntését, 
így a magvakat apró csomagokban tudják 
az utasok elvenni a tálalópultról.

Szintén a SkyCourt központi részen ta-
lálható a 160 négyzetméteres Mastercard 
Lounge, amely a közelmúltban elsősorban 
a WIZZ hitelkártya tulajdonosok között 
volt kedvelt. Míg korábban díjmentesen 
csak a magyarországi bankok által kibo-
csátott lakossági prémium Mastercard 
bankkártyák (Gold/Arany, Platina, World) 
tulajdonosai mehettek be, addig a City 
bank hazai kivonulását követően a hitel-
kártya-állományt átvevő Erste Bank és a 
Mastercard nagyvonalúan minden WIZZ 
co-branded hitelkártyás számára lehető-
vé tette a fapados utazást megelőző frissí-
tőfogyasztást. Kialakulhatott az a helyzet, 
hogy az utazás árával sokszor összemér-
hető volt a VIP váró látogatás elméleti ára 
(helyszínen fizetve: 5000 Ft), az utazókö-
zönség pedig kihasználta a fapados repü-
lést megelőző ingyenes snack-et és pezs-
gőfogyasztási lehetőséget. Az üzemeltető 
Celebi ezért jelentősen átalakította a váró 
kínálatát, szűkítette a termékeket. A ked-
vező lehetőséget április elejétől megszün-
teti a Mastercard, és a továbbiakban újra 
csak a prémium kártyák tulajdonosai fog-
nak tudni ingyenesen belépni.

Személyre szabott szolgáltatás

A harmadik nagyobb földi kiszolgáló cég, 
a Menzies is üzemeltet egy üzleti várót, 
amely szintén a partner légitársaságok 
törzskártyarendszere alapján vehető 
igénybe. A Menzies Aviation Business 
váró a SkyCourt galériaszinten, közvetle-
nül a kilátóterasz mellett érhető el.

A KELETI PÁLYAUDVARON
Az országban egyedülálló módon a Keleti pályaudvar 9. vágánya mellett a MÁV-START 
is üzemeltet egy üzleti várótermet. Az első osztályú nemzetközi utasok számára meg-
nyitott váróterem biztosítja az utasok kényelmes környezetben történő várakozását, a 
hideg és meleg frissítő italokat, illetve a snack édességeket. Az üzleti váróteremben 
található önálló pénztárban vasúti utazási információkat, belföldi és nemzetközi me-
netjegyeket, valamint helyjegyeket is lehet vásárolni. A belföldi utazást biztosító MÁV-
START Klub Prémium vagy VIP kártya tulajdonosai, illetve ÖBB CLUB MEMBERCard 
vagy 1. osztályra szóló ÖBB ÖSTERREICH Card tulajdonosok bármikor beléphetnek, 
de lehetőség van a helyszínen egyedi belépést biztosító jegy megvásárlására is. 

A LOT korábbi bejelentése szerint sa-
ját üzleti várót szeretne Budapesten nyit-
ni, hiszen tengerentúli, illetve februárban 
elindult London City felé tartó járata és az 
előre bejelentett brüsszeli és bukaresti 
járatnyitásai egyre több utast vonzanak. 

A repülőtér-üzemeltető saját üzleti vá-
rót nyitott, ahol a legmagasabb szolgál-
tatási színvonalat próbálják Budapesten 
meghonosítani bud:vip néven. Ez a repü-
lőtéri, személyre szabott VIP szolgáltatás-
csomag egyedülálló élményt kíván nyújta-
ni azoknak az utasoknak, akiknél kiemelt 
hangsúlyt kap a gyors és a privát exkluzív 
kiszolgálás. A légitársaságoktól független 
bud:vip az induló és az érkező utasoknak 
egyaránt rendelkezésére áll, és minden 
ügyfélnek személyre szabott szolgáltatá-
sokat nyújt. A váróterem használata külső, 
nem utazó üzletfelek számára is biztosí-

tott, így egy tárgyalás ezen a helyszínen is 
befejezhető. A szolgáltatás kiemelt támo-
gatója a Mercedes–Benz.

A váró mint nagykövet

A repülőterek és a légitársaságok kiemel-
ten fejlesztik a repülőtéri üzleti várókat, 
így szinte hetente érkezik egy hír, amely-
ben egy exkluzív várót adnak át valamelyik 
fejlődő légikikötőben. Fontos tudni, hogy 
a légitársaságok egyedi megállapodást 
kötnek a kiszolgálókkal, így nem biztos, 
hogy azonos brandet kell keresni egy má-
sik reptéren. Szintén eltérő lehet, hogy a 
törzsutasprogram melyik szintje biztosítja 
az ingyenes belépést az adott váróba. A 
gyűjtő-elosztó repülőterek (HUB-ok) sa-
játja, hogy több óra hosszan is biztosítják 
az átszálló utasok kényelmét, így gyakori 
a zuhanyzási lehetőség, valamint a dedi-
kált pihenést biztosító rész. 

Gyakori, hogy a kialakított repülőtéri 
várók az adott ország vagy kultúra nagy-
követei is egyben, így helyi ételeket és 
italokat, sokszor helyi borválogatásokat 
tartanak. Ugyanakkor maximálisan figyel-
nek a külföldi vendégek kényelmére, így 
a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő 
termékek is elérhetők. Egyre több helyen 
nagyobb hotelláncok (például a Hilton) 
saját várót tartanak fenn, de bankok és 
nagyobb telefontársaságok által felügyelt 
várótermekkel is találkozhat az utazó.

A MÁV-START business várója

bud:vip, privát exkluzív kiszolgálás
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Kicsik és nagyok kedvencévé vált
az Aeropark és a ferihegyi repülőtér-látogatás

Életet visznek
a kiállított gépekbe
Immár hét éve nem repülnek a MALÉV jellegzetes kék-fehér repülőgépei, 
de a ferihegyi repülőtér mellett elhaladva újra és újra megcsodálhatjuk a 
legszebb időszak festéseiben pompázó Iljushin és Tupoljev repülőgépe-
ket. A látványos kiállítás mögött hatalmas szervezési munka és töretlen 
lelkesedés van, amelynek egyik motorja Somogyi-Tóth Dániel karmester-
orgonaművész, a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (LKK) egyik alapítója, ügyvezetője.

– A tavaszi napsütésben, a kiállított 
gépekre pillantva elsőre egy MALÉV-
múzeumnak tűnik az Aeropark, holott 
ennél sokkal többet szeretnétek meg-
mutatni az érdeklődőknek. Kérlek, mu-
tasd be a kiállítást!

– A repülőmúzeum jelenleg valóban 
reneszánszát éli, de a története immár 
három évtizedes. A rendszerváltás ide-
jén, ahogy a Malév leállította az Il-18-as 
típus üzemeltetését, majd folyamatosan a 
Tu-134 típus gépeit is, egyre inkább adta 
magát egy repülőtéri múzeum létrehozá-
sának lehetősége. Szerencsére akkori-
ban is sok repülésbarát volt Ferihegyen, 
akik szívükön viselték a selejtezett típusok 
sorsát. Itt rögtön hadd említsem Zsaludek 

Endre – ma már nyugdíjas – repülőmérnö-
köt, aki akkor is a szervezőmunka mögött 
állt, és aki a mai napig a repülőgép-felújí-
tásaink egyik fő motorja. De szerencsére 
az LRI akkori vezetése is fantáziát látott a 
„skanzen” létrehozatalában – a menedzs-
ment része volt már akkor is édesapám, 
Somogyi-Tóth Gábor, aki jelenleg nyugdí-
jas élete mellett/helyett irányítja a repülő-
múzeum fejlesztéseit. Mi 2014-ben – túl-
zás nélkül mondhatom – egy elhagyatott, 
kilenc légi járművet és néhány földi jármű 
maradványait felsorakoztató, látogatha-
tó telephelyet vettünk át. Mára elmond-
hatjuk, hogy Európa legizgalmasabb 
repülőtéri múzeuma az Aeropark, 12+1 
folyamatosan megújuló légi járművel, szá-
mos restaurált földi kiszolgálóeszközzel, 
szimulátorral, gazdag kínálatú múzeumi 

shoppal és komoly ismeretterjesztő prog-
ramokkal, kiváló együttműködésben mind 
a Budapest Airporttal, mind a Közlekedési 
Múzeummal.

– Egyre népszerűbb a repülőtér-láto-
gatás is, ahol tényleg a repülés kulisszái 
mögé lehet betekinteni. Mi mindent lát-
hatnak az érdeklődők?

– Az interaktív reptérlátogatások az 
LKK másik „gyermeke”, amire különö-
sen büszkék vagyunk. Ezek háromórás, 
kiváló idegenvezetéssel zajló, csoportos 
autóbuszos túrák, melyek során – nagy 
gonddal elkészített, professzionális sza-
bályozás mellett – számos helyen lehető-
ség nyílik a buszból kiszállni, és akár a fu-
tópályák mellett, közvetlen közelről átélni 
egy mai nagygép felszállásának csodáját. 
De a látogatók betekintést nyernek a for-
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galmi előterek és a központi tűzoltóbázis 
életébe is.

– Nem csak a repülőgépek, a láto-
gatókat szállító autóbuszok is különle-
gesek. Milyen történetük van ezeknek a 
szép Ikarusoknak?

– Tekintve, hogy gyerekkorom óta 
megszállottja vagyok az Ikarus autóbu-
szoknak is, és nagy dózisban kaptam a 
reptéri Ikarusokból, logikusnak láttam, 
hogy a repülőtér-látogatásokat restaurált 
old timer, de klímás és a klasszikus idők 
különleges komfortjával rendelkező nosz-
talgiabuszokkal szolgáljuk ki. Ez a pro-
jekt – részben a BKV Zrt.-vel való kiváló 
együttműködésünknek is köszönhetően 
– annyira sikeres, hogy immár hatdarabos 
a nagyjavított Malév Ikarusok flottája, de 
emellett üzemeltetjük a Malév régi Setra, 
Toyota és Ford buszait is. Mára egész biz-
tosan az LKK az ország legnagyobb aktív 
veterán buszflottát működtető szervezete. 

– Sőt, tudomásom szerint még egy-
általán nem mindennapi autókkal is ren-
delkeztek.

– Igen, a Zsiguli kombi rampás autó 
készült el a leghamarabb, 2012-ben. A 
következő a Follow Me Wartburg 353 
volt; ezek FIVA minősített OT rendszámú 
járművek. Most készült el a nyújtott ka-
rosszériás Volvo 245 Transfer gépkocsink 
is a nyúli FourSzabó műhelyben, és már 
dolgoznak a Barkasokon, a Lada Niva és 
2107 autókon is.

– Hogyan sikerül előteremteni a 
forrást a sok műszaki eszköz és az 
Aeropark fenntartására?

– Elsősorban – és erre büszkék va-
gyunk – a növekedő jegybevételekből. De 
rendszeresen kapunk kisebb-nagyobb tá-
mogatásokat a repülőtér vezető cégeitől 
is, kiemelten a Budapest Airporttól és a 
HungaroControltól.

– A kiállítási területen, illetve a rep-
térlátogatás alkalmával lelkes LKK-s 
személyzettel találkoztam, közöttük pi-
lótának tanuló fiatallal és nyugdíjas fő-
pilótával is. Mekkora önkéntes csapatot 
fogtok össze?

– Az LKK egyik legszebb eredménye 
a közösségépítés. Immár majd’ tucatnyi 
főállású munkavállalónk van, mind repü-
lésfanatikusok. Több tucatnyi a vállalko-
zóként vagy szezonális, napi bejelentés-
sel dolgozó tárlatvezető, gépkocsivezető, 
szimulátor-operátor, reptérlátogatás túra-
vezető kollégánk – ilyen igényű működést 
nem lehetne professzionálisan önkénte-
sekkel ellátni, de nagyobb projektek, ren-
dezvények esetében rájuk is számítunk. 

– A tavalyi év legnagyobb eredmé-
nye egy Tu-154-es repülőgép felújítása 
volt. Mit érdemes tudni az LC-Aladárról?

– Az egy álomszerű történet. Tavaly 
volt 50 éves a Tu-154 típus, ráadásul 45 
éve volt, hogy az első magyar gép Fe-
rihegyre érkezett. Ez a gép, a HA-LCA 
lastromjelű 54-es két évtizedig állt fűre 
húzva, sorsát várva a reptér egyik sarká-
ban, a bánya mellett. Már korábban ne-
kifogtunk a megmentésének, de akkor 
nem volt kapacitásunk a befejezésére, 
mert sürgősebb volt az Aeroparkban álló 
gépek ügye. Most viszont egy igazi feri-
hegyi összefogás tárgya lett az ikonikus 
repülőgép attól kezdve, hogy a Lufthan-
sa Technik Budapest hangárt biztosított 
a fényezéshez. Az eredmény engem is 
meglepett, a madár valóban eredeti fé-
nyében tündököl. Az pedig külön öröm 
számomra, hogy immár dr. Fülöp András 
legendás vállalati főpilóta nevét viseli az 
általa Magyarországra repült gép, hiszen 
személyesen is kötődöm hozzá. Idén re-
mélhetőleg megkap két hajtóművet (har-
madikat a speciális üzemeltetés miatt 
később sem akarunk), és ahogy tudunk, 
hozzálátunk a gép pilótafülkéjéhez is. A 
projekt arra szintén nagyon jó volt, hogy 
megismerjük a legkiválóbb szakembe-
reket, akikkel a jövőben is együtt tudunk 
működni a repülőgép-felújításokban.

– Milyen tervekkel vágtatok neki a 
2019. évnek? Várható esetleg új repülő-
gép az Aeroparkba?

– A meglévő gyűjtemény restaurálásá-
ra koncentrálunk. A HA-LBE lajstromjelű 
Tu-134 gép idén 50 éve érkezett Ferihegy-
re, ezt jelentőségéhez méltón igyekszünk 
majd megünnepelni. A HA-YLR Jak-40 és 
HA-MHI An-2 gépek festése is várható; re-
méljük, elég hosszú lesz a nyár ezekhez a 
szabadtéri munkálatokhoz. Emellett nagy 
projektnek nevezhető a 43 éves „csőrös” 
Mercedes-Benz kerozinszállító szerel-
vény teljes felújítása, és folyamatosan jön-
nek majd a kisebb, de ugyancsak fontos 
projektek. Kiemelt jelentőségű terveink 
vannak a digitális ismeretterjesztő mun-
kánkkal is. Kránitz Balázs kollégánk, aki a 
Magyar Rádiótól igazolt át nemrég az LKK-
hoz, nemcsak az egyik fő reptérlátogatás 
túravezetőnk, hanem olyan csodálatos do-
kumentumfilmeket készít a magyar repü-
lés különböző területeiről, amelyek egyre 
jelentősebb elemei lesznek az LKK misz-
sziójának. Ezek a filmek megtekinthetőek 
az Aeropark közösségi oldalán keresztül.

– Említetted, hogy édesapád révén 
szeretted meg a repülés világát, ugyan-
akkor karriered a komolyzene világában 
is szárnyal, a Kodály Filharmónia Deb-
recen igazgató-művészeti vezetője és 
Debrecen város főzeneigazgatója lettél. 
Hogyan egészíti ki egymást a zene és a 
repülőmúzeum vezetése?

– Ez a két világ párhuzamosan épült 
fel bennem, és soha nem is tudtam le-
mondani egyikről sem. Nyilván ennek a 
kettősségnek van előnye és hátránya. 
Mindkettőbe rengeteg energiát teszek, ta-
lán egyikből merítem az erőt a másikhoz, 
és pihentet is a repülés a zenét követően. 
Nem is tudom elképzelni, mi lenne, ha 
csak az egyik terület létezne a számom-
ra, valószínűleg unatkoznék. Megadatott, 
hogy a világ két legcsodálatosabb szak-
májának részese lehetek, ezért nem győ-
zök elég hálás lenni.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkára tavaly decemberben, a polgári repülés napja alkalmából szakmai 
elismeréseket adott át. Somogyi-Tóth Dániel junior díjat kapott az Aeropark és a repü-
lőtér-látogatás szakmai program fejlesztéseiért, amihez ezúton is gratulálunk!
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Az amerikaiak csatát nyertek tavaly az európai gyártóval szemben

Boeing-siker az értékesítésben
A kettőezertizennyolcas évet egyértelműen megnyerte a Boeing értékesítő csapata az Airbusszal szemben, 
miközben az átadott gépek számában fej-fej mellett a két gyártó. Az európai konkurencia csak a keskenytörzsű 
kategóriában vezet és épp a Bombardier C Series integrálásával bővíti kínálatát. A nyilvánosságra hozott gyártási 
és rendelési számok alapján érdemes összefoglalni az aviatika kereskedelmi sikereit.

Óriások harca
a legkisebb kategóriában

A Bombardier által kifejlesztett modern, 
gazdaságos, de a piacon csak lanyha si-
kereket elérő C Series típuscsalád marke-
tingjére, értékesítésére és gyártására lét-
rehozott vegyesvállalat az Airbus többségi 
tulajdonába került. A típust 2018 nyara óta 
új név alatt, Airbus A220-as sorozatként 
kezdte értékesíteni az európai cégcso-
port, de a gyártása jelenleg még Kanadá-
ban marad. 2020-tól viszont az amerikai 
Mobile-ben található Airbus gyárban is 
felállításra kerül egy új repülő-összesze-
relő sor, így minden tekintetben megfelel-
het a „buy American” szabályoknak is a 
legkisebb légibusz. Az Airbus gyár legfon-
tosabb feladata, hogy fel kell pörgetnie a 
típus értékesítését, egyidejűleg leszorítva 
a gyártási költségeket legalább 10 száza-
lékkal, és minőségi üzemeltetési hátte-
ret kell biztosítania a felhasználóknak. A 
típuscsalád jelenleg valamivel több, mint 
530 példányos megrendelésállománnyal 

rendelkezik, de 2016-os debütálása óta 
eddig mindössze 47 darab került keres-
kedelmi forgalomba a két változatból, amit 
a Swiss és az Air Baltic lévén Budapestről 
is ismerhetünk. Az új gyártó kereskedelmi 
sikere, hogy tavaly sikerült 135 darab új 
A220-asra szerződést aláírni.

A Boeing sem tétlenkedik, és ponto-
san ugyanúgy bővítené portfólióját, mint 
a konkurense. A hatósági jóváhagyások 
függvényében 2019-ben célegyenesbe 
ért az amerikai óriás és a brazil Embraer 
megállapodása, mely szerint az amerikai 
repülőgépgyártó konszern átveszi a brazil 
gyártó kereskedelmi típuscsaládjait, és 
vegyesvállalati formában gyártja és érté-
kesíti tovább. A tranzakció után a Boeing 
palettájá-ba kerülhet a tavaly kereskedel-
mi forgalomba állt, újrahajtóművezett Emb 
170/190 E2 típuscsalád is. Az eredeti so-
rozat Európában is kedvelt, többek között 
a LOT flottájában Budapestre is közleke-
dik. A brazil gyártónak jelenleg 400 feletti 
rendelést kell teljesítenie, ami négy évig a 
teljes kapacitását leköti.

Csetlik-botlik a piacvezető

Évek óta vezeti az egyfolyosós gépek 
piacát az Airbus, az A320-as család-
dal, amelynek új hajtóművekkel szerelt 
neo variánsai nagyon kedveltek a disz-
kont és a hagyományos fuvarozók köré-
ben is. Tavaly 626 új példányt adott át 
a megrendelőknek, amelynek többsége 
(388) már a neo típus volt. Az átadások 
nyáron még jelentős csúszásban voltak, 
mert a Pratt & Whitney hajtóművel ren-
delt gépekhez nem érkeztek időben a 
hajtóművek, ugyanis a korábbi hibás tel-
jesítések miatt a már forgalomban lévő 
gépek kapnak elsőnek új erőforrásokat. 
Az Airbus gyár „udvarán” több, mint 100 
hajtóműre váró félkész gép állt, amelyet 
nagy hajrával tudott ledolgozni a gyár. A 
megrendelések további bővítése érde-
kében a hosszú távú repülést biztosító 
A321neoLR változat további fejlesztését 
jelentette be a gyártó. A korábbi átüte-
mezések miatt idén márciusban érkezett 
Budapestre a Wizz Air legelső A321neo 

A vadonatúj Bombardier CS300-as az Air Baltic színeiben Budapesten is rendszeres vendég
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típusa, az első magyar lajstromú, új haj-
tóműves légibusz.

Az Airbus első féléves csúfos kereske-
delmi szereplésének egyik jele lehet, hogy 
szeptemberben az európai gyár azonnali 
hatállyal a német Christian Scherert, az 
ATR regionális repülőgépgyár korábbi ve-
zetőjét nevezte ki az Airbus kereskedelmi 
vezérhelyettesi posztjára. Ugyanebben a 
kategóriában még 57-43 százalékban az 
Airbus vezet az előrendelések alapján, de 
a Boeing fokozatosan hozza be a lemara-
dását.

Mindeközben a később piacra lépő 
és emiatt a konkurenshez képest alacso-
nyabb rendelési állománnyal rendelkező 
Boeing 737 MAX sorozat bevezetése el-
sőre igazi sikertörténetnek tűnik. Tavaly 
összesen 580 darab 737-est adtak át, 
ezeknek majdnem a fele MAX-8 as és 
MAX-9-es gép volt. A Boeing képes volt 
a gyártás gyors felpörgetésére a Seattle 
melletti rentoni üzemben, ennek érde-
kében még nyugdíjas munkavállalókat is 
visszahívtak dolgozni. Tavaly 675 új 737-

esre vettek fel megrendelést, amiben op-
ció, szándéknyilatkozat és korábbi rende-
lés véglegesítése is szerepel, de a siker 
egyértelmű, hiszen immár több mint 5000 
példányt foglaltak le a légitársaságok és 
a lízingcégek. A sorozathoz kapcsolódik 
egy negatív hír is, hiszen egy alig néhány 
hónapos gép vízbe zuhant Indonéziában, 
amelynek kivizsgálása jelenleg is folya-
matban van. 

Hol a piac közepe?

A kereskedelmi repülőgépek férőhelyala-
pú megosztása esetén a 230–260 fős 
kategóriát külön szokták kezelni, ahol je-
lenleg az Airbus 330/330neo vagy a Boe-
ing 787-es legkisebb verziója közül lehet 
választani. A piacon viszont lenne igény 
egy modern, de középtávú utakra optima-
lizált változatra, ami az Airbus A321-esnél 
nagyobb kapacitást biztosít, de nem a ko-
rábban felsorolt hosszú távú utakra való 
nagyobb típus. Húsz éve a Boeing 757-es 
erre megfelelő volt, de az igazi váltótípusa 

azóta sem született meg. A Boeing még 
lebegteti az erre a piaci résre tervezett 
kétfolyosós 797-es típus debütálását, a 
műszaki paramétereket 2019-ben sem 
fogja véglegesíteni, az európai cég pedig 
gondolkodik a meglévő sikeres A321-es 
esetleges további növelésén.

Gazdaságos kéthajtóművesek

A kéthajtóműves közepes és hosszú távú 
gépek piacán az Airbus 49 darab A330-
ast gyártott le (ebből három volt neo), 
miközben a Boeing 145 új Dreamlinert 
szerelt készre, és több, mint 100 új meg-
rendelést is begyűjtött. Az Airbus örülhet 
az A330neo első kereskedelmi repülése-
inek a TAP színeiben, de ebben a kategó-
riában eddig még gyengék az értékesítési 
számai, hiszen az újrahajtóművezett típus 
két változatából együttvéve eddig csak 
242 darabra szerzett megrendelést.

A hosszú távú nagygépes piacon nem 
történt jelentős változás, a Boeing 60-nál 
több triplahetest adott el, és közel ugyan-
ennyi rendelést is felvett. A cég felkészült 
arra, hogy a következő években kifuttatja 
ezt a nagyon sikeres típusát, és felkészül-
het utódjának, a 777X típusnak a gyártá-
sára. Az első kompozit szárnyú X-es pél-
dány szűzrepülése 2019-ben várható.  Az 
Airbus 93 darab A350-es gépet értékesí-
tett, és hasonló nagyságrendben szerzett 
új vásárlókat is. A szélestörzsű piacon 
változatlan a Boeing dominanciája: az elő-
rendelések alapján 61-39 százalékban az 
amerikai típusokra (777, 787) szavaznak 
a légitársaságok az Airbus jelenlegi típu-
saival (A330n, A350XWB) szemben.

Az óriás négyhajtóműves piac alig él. 
Az A380-as sorozat éves gyártási rá-
tája 12-re csökkent, és tavaly csak az 
Emirates 20+16 darabos megrendelését 
könyvelték, de a véglegesítésénél sú-
lyos problémák merültek fel a hajtóműve-
ket gyártó Rolls-Royce-szal, így az egész 
üzlet, ezzel pedig a 2020 utáni A380-as 
gyártás is veszélybe került. Tavaly ugyan-
akkor megjelentek az első használt gépek 
is a piacon, miután a típus első üzemelte-
tője, a Singapure Airlines 10 év után első 
gépeit visszaadta a lízingcégnek, ebből 
pedig néhány példány elbontása meg is 
kezdődött. A Boeing már csak áruszál-
lító formában értékesíti a 747-es típust, 
amiből az elmúlt évben hatot adott át, és 
10 körüli megrendelést szerzett.

Tavaly a Boeing 806 gépet szállított 
le és 893-at értékesített, míg az Airbus 
800 gépet adott át és 747 darabra vett fel 
előrendelést.

Egy rendkívül gazdaságos japán 787-es Dreamliner várja az utasokat

Embraer repülőgép a LOT színeiben
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Zöld hecckampány vagy valódi érvek miatt állt meg a kisvasút felújítása?

Csarna-völgyi ütközet

Hatalmas port kavart tavaly év végén, hogy az egyik leghíresebb környezet-
védelmi szervezet megtámadta a Csarna-völgyben vezetett kisvasút felújí-
tását, amely pont egy környezetbarát közlekedési módszer lehetett volna 
a szigorúan védett szakaszon. A legutóbbi információk szerint a tervezett 
felújítás elmarad.

Egy kisvasút feltámad

Budapesttől mintegy 90 kilométerre, a 
Börzsönyben található egy kis település: 
Kemence. A községet övező hegyekben 
110 éve üzemel egy apró, keskeny nyom-
távolságú vasúti pálya, amely elsősorban 
a kitermelt faanyagok szállításában vállalt 
szerepet. Érdekessége, hogy – hazánkban 
egyedülálló módon – nyomvonala végig lejt 
a falu irányába annyira, hogy a teherkocsik 
saját súlyuknál fogva le tudnak gurulni, így 
csak a megfelelő fékezésre kell figyelni. 
A „görpályás” vonalon farönkök mellett uta-
sokat, erdészeti dolgozókat és néha még 
kirándulókat is szállítottak a kisvasút rend-
szerváltás körüli leállásáig. Az elhanyagolt 
vasúti pálya mellett békésen csordogáló 
patak a következő évtizedben többször el-
árasztotta a vasúti pályát, a hidakat pedig 
egy-egy nagyobb vízözön teljesen lerom-
bolta. Az erdészet magára hagyta a vasút-
üzemet, a szállítást innentől gépkocsikkal 
és teherautókkal oldották meg.

A kétezres évek fordulóján változott 
meg a jövőkép, amikor az Ipoly Erdő Rt. 
és a Kisvasutak Baráti Köre (KBK Egyesü-
let) közötti megállapodás alapján, társa-
dalmi munkában végzett felújítással elkez-
dődött a kisvasút feltámadása, majd rövid 
időn belül megtörtént az első két kilomé-
teres szakasz újbóli üzembe helyezése is. 
A 2000. július 29-ei ünnepélyes átadást 
követően elindult a forgalom, és a mai 

napig töretlen lelkesedéssel üzemeltetik 
a vasútvonalat és a kapcsolódó erdészeti 
kiállítást. Az eltelt 18 év alatt további két 
kilométer sínpályát újítottak fel (számos 
híd és áteresz megjavításával), az ország 
különböző szegleteiből pedig érdekes 
kocsik és mozdonyok érkeztek a vonalra. 
Az évi 30 ezer fizető utas ellenére nem vál-
tozott, hogy a fejlesztéseket alapvetően 
támogatásból és nagyon sok társadalmi 
munka segítségével tudják végrehajtani. 
Mára a Kemence és Feketevölgy (koráb-
ban VILATI-ház) között menetrend szerint 
járó kisvasút nagy népszerűségnek ör-
vend; Sólyom László, a környezetvédelmi 
elkötelezettségéről ismert korábbi államfő 
is meglátogatta az üzemet.

SCHULEK TIBOR

Eddig és ne tovább; a sínpálya építése megállt...

Kemencei Erdei Múzeumvasút
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A minisztérium dönt…

Az Ipoly völgyéhez és a szlovák határ-
hoz közeli erdőség mindig kiemelten 
fontos volt az erdészet számára, mára a 
fokozott védelem alatt álló Csarna-völgy 
Magyarország legnagyobb háborítatlan 
erdőterülete. A vadőrök tájékoztatása 
alapján évek óta hiúz vadászik erre, fész-
kel itt fekete gólya, uráli bagoly és az 
utolsó hegyvidéki parlagisas-költőpár. 
A csörgedező patakban kövi rákok, míg 
az avarban foltos szalamandrákat lát-
hatnak a túrázók. A környezetvédők, így 
elsősorban az ügyben aktívan kommuni-
káló WWF szerint a kisvasút visszaépíté-
sének folytatása, azaz a most is ott lévő 
sínek felújítása és járhatóvá tétele visz-
szafordíthatatlan károkat okozna az öko-
szisztémában. A télen kirobbant kam-
pányban persze felnagyított, túlzó érvek 
is megjelentek, mindenesetre a kisvas-
útépítéshez társult politikai felhangok 
segítségével sikerült 70 ezer támogatót 
szerezni az építkezés ellen. Az engedély-

lyel egyébként rendelkező illetékes erdé-
szet, a projektgazda viszont nem tudta 
megnyugtatni az érdeklődőket, hogy a 
felújítás és az építkezéshez kapcsolódó 
szállítások nem okoznak visszafordítha-
tatlan károkat a természetben, a kisvasút 
jelenlegi üzemeltetője pedig későn és 
erőtlenül válaszolt a hecckampányra. 
Nagy István agrárminiszter a természet-
védők tiltakozásának hatására megtiltot-
ta a Csarna-völgyi kisvasút továbbépíté-
sét a terület kezelőjének. Minisztériumi 
döntéssel a Csarna-völgy vagyonkeze-
lése az állami erdőgazdaságtól a Duna-

a közúti forgalom markáns kitiltása (és en-
nek ellenőrzése) a természetkárosítást is 
visszavetette volna. Ma a vadászok és az 
erdészek mellett a lustább kirándulók is be-
hajtanak autóval a védett övezetbe. Éppen 
ezért Kemence Község Önkormányzata 
határozatban fejezte ki egyet nem értését 
az Agrárminisztérium döntésével. Ezt el is 
juttatták a döntéshozóknak, kérve őket a 
kérdés felülvizsgálatára.

A sztori folytatódik

A történet még nem jutott nyugvópontra, 
de számos érdekes kérdést vet fel, amit a 
közlekedési szakmának (is) vizsgálnia kell. 
Fontos, hogy a beruházások esetében a 
kötelező környezetvédelmi hatástanulmá-
nyok mellett a közönség, a lakosság tájé-
koztatására is kellő gondot kell fordítani. 
Átlátható és közérthető kommunikációt kell 
folytatni, hiszen a jó szakmai megoldásokat 
el kell tudni magyarázni egy átlagos utas, 
látogató vagy környezetet féltő honpolgár 
számára is. Az építkezés ütemezéséről, 
az ezzel okozott zavartatás mértékéről is 

Ipoly Nemzeti Parkhoz került, így minden 
beruházáshoz a nemzeti park engedélye 
szükséges.

…az önkormányzat tiltakozik

Az első Csarna-völgyi ütközetet tehát a 
környezetvédők nyerték meg. De valóban 
győztek? Biztos, hogy a védett völgybe ér-
kező turisták Feketevölgy és Hamuház kö-
zötti három kilométeres sétája az erdei uta-
kon kisebb környezeti terhelést jelent, mint 
a meglévő sínpálya használata? A túrázók 
zaja, az aljnövényzet felverése, az esetle-
gesen eldobott szemét kevésbé veszélyez-
tetik az élővilágot? Miközben a kisvasút 
sínpályája ma is megtalálható az erdőben, 
esetenként a patakmederbe csúszva, el-
hagyatva várja feltámadását, hiszen rekul-
tiváció sem jöhet szóba, ha építési tilalom 
lép életbe. A környezet terhelésének mé-
résére készült bármilyen tanulmány? Nem. 
Vizsgálta valaki, hogy az alsó pályaszaka-
szon ma is közlekedő akkumulátoros moz-
donyok károsítják-e a környezetet? Mérték 
a turistaházak és egyéb erdészeti tevé-

kenységhez nem kötődő forgalom mérté-
két a völgyben? Sajnos nem. Különösen, 
hogy az erdészek szerint az igazán véden-
dő értékek nem is a jelzett völgytalpban, 
hanem olyan oldalágakban találhatók, ahol 
szándékosan nem építettek ki turistautat.

Pongrácz János, Kemence polgármes-
terének nyilatkozata alapján a legnagyobb 
probléma a történetben az, hogy minden-
féle egyeztetés és a másik oldal meghall-
gatása nélkül született ez a döntés, amely 
sújtja a hátrányos helyzetű települést is. 
A fejlesztés idegenforgalmi előnyöket biz-
tosított volna a község számára, miközben 

kell szólni, különösen a környezetterhelés 
tekintetében. Nem szabad hagyni, hogy 
visszhang nélkül maradjon az egyik oldal 
érvrendszere, és olyan állítások menjenek 
át a köztudatba, mint Csarna-völgy eseté-
ben a teljesen új kisvasút építésének hírér-
téke. Újra kell gondolni, hogy a Börzsöny 
védett völgyének feltárása és az esetleges 
fejlesztés után megjelenő turistaforgalom 
milyen módon tud közlekedni és kikapcso-
lódni. El kell fogadni vagy fogadtatni, hogy 
a szigorúan védett területeken a turisták 
mozgását is korlátozni kell (lehet) a termé-
szetes környezet megóvása érdekében.

A patak elmosta a hidat,
a továbbépítést pedig
a környezetvédelmi kampány

A két sínpálya között hiányzik
a híd, ahogy a két szemben álló
tábor között sincs átjárás
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Rekordforgalom, apró döccenők a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Ferihegyre kitehető a „Megtelt” tábla
Újra és újra a forgalom növekedé-
séről ad hírt a budapesti repülőtér 
üzemeltetője, miközben egyre több 
utas jelzi a zsúfoltság és az elma-
radó bővítések miatti panaszát. A 
budapesti repülőtéren tavaly majd-
nem 15 millió ember fordult meg, 
miközben az infrastruktúrát egy 
alacsonyabb utasforgalomra mére-
tezték, ezért minden fejlesztési lé-
pés fontos. Ezeket foglaljuk össze 
alábbi cikkünkben.

Utaskiszolgálás: 27-féle variáció

A hivatalos adatok szerint 2018-ban 
csaknem 14,9 millió utas fordult meg Fe-
rihegyen, ez 13,5 százalékkal több, mint 
2017-ben. A repülőtéren a cargoforgalom 
15,9 százalékkal, míg a légijármű-moz-
gások száma 12 százalékkal növekedett 
2017-hez képest. Már több, mint öt éve 
minden egymást követő hónapban bő-
vül az utasforgalom az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. Az idei ered-
ményekben az is fontos szerepet játszik, 
hogy egyszerre négy észak-amerikai 
célállomás vált elérhetővé, a már itt lévő 
cégek nagyobb kapacitású gépeket kül-
denek Budapestre.

Tavaly nyártól már indít repülőgépjára-
tokat a több, mint 10 ezer négyzetméter 
alapterületű „Pier B” utasmóló. A meglévő 
2B terminál mellé felhúzott, a SkyCourt 
csarnok mellett nagyon minimalista ki-
alakítású szárnyépületet fokozatosan he-
lyezik üzembe, ezzel bővítve a repülőtér 
kapacitásait. A B oldali utasmólóhoz egy-
szerre három, ún. szélestörzsű (interkon-
tinentális) utasszállító és négy keskeny-
törzsű közép-hatótávolságú repülőgép 
csatlakoztatható, vagy egy időben 10 
keskenytörzsű gép kiszolgálása folyhat. 
Emellett buszos beszállítók is lesznek, így 
összesen 27-féle variációban lehet foly-
tatni az utaskiszolgálást a terminálon. Az 
új épületszárny megépítése 7,8 milliárd 
forintba, azaz 25 millió euróba került.

A Budapest Airport saját forrásból fi-
nanszírozott BUD 2020 névre keresztelt 
ötéves, 50 milliárd forintos (160 millió eu-

rós) repülőtér-fejlesztési programja még 
további elemeket tartalmazott a tavalyi 
évre. A nyáron megújították az egyes futó-
pálya betonfelületét 2,3 kilométer hossz-
ban, új logisztikai bázis épült az 1 Terminál 
mellett (a DHL és a TNT Express számára), 
1000 férőhellyel bővültek a parkolók, és 
átadták a repülőtéri (Ibis Style) szállodát.

Pluszséta a vasúton érkezőknek?

Az ősszel elkezdődött egy új légiteher-
áru-kezelő központ, a Cargo City építése 
a 2-es Terminál közelében, a vecsési ol-
dalon, és decemberben megkezdték egy 
új, hatszintes parkolóház építési munkáit 
szintén a 2 Terminál előtt. Ez utóbbi be-
ruházás viszont csúszásba került, amikor 

Budapest Főváros Kormányhivatala de-
cember 10-i határozatával – eljárási hi-
bára hivatkozva – visszavonta az építési 
engedélyt. A repülőtér üzemeltetője köz-
leményében együttműködést ígért a mun-
ka mihamarabbi folytatása reményében, 
és cáfolta, hogy a tervezett repülőtéri vas-
úti kapcsolat útjában lenne a parkolóház. 
Ugyanakkor tény, hogy az idén januárban 
bemutatott hosszú távú fejlesztési tervek-
ben megjelenő föld alatti vasútállomás 
a terminálépülettől nagyon távol, nem a 
parkolóház alatt, hanem a mai hossztávú 
parkoló alatt lenne, így a vasúti utasokat 
350–500 méter sétára kényszerítené. A 
parkolóház látványtervein pedig egy új 
autóbusz-végállomás is szerepel, amely a 
ma 100E vagy 200E autóbusszal érkező 

SCHULEK TIBOR

Felújított és kibővített check-in pultok

Emblematikus fejlesztés: az új szálloda
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utasokat érintheti, mert a tervek szerint 
a mostani terminálhoz közeli végállomás 
helyett a szálloda közelében lenne a vég-
állomásuk, így a közösségi közlekedéssel 
érkezőket 250–300 méter többletsétára 
kényszerítve a jövőben.

A dinamikusan növekvő utasforgalom 
és a már jó ideje tapasztalható helyhiány 
miatt tervben van az „A” oldali utasmóló 
és egy új terminálépület, de legalább 
egy check-in utascsarnok megépítése a 
2A terminál mellett, 3-as terminál néven. 
A tervek szerint az új „okos” csarnoképü-
letben önműködő utasfelvételre és pogy-
gyászleadásra is lenne mód. A januárban 
bemutatott rajzok szerint ehhez később 
két pier moló is csatlakozhat, amely továb-
bi 12 repülőgép utashidas vagy egyszerű-
sített beszállását is lehetővé teszi. Az új 
épület műszaki koncepciója elkészült, ha-
marosan indulhat a tervezési folyamat. A 
225 milliárd forintos beruházási keretből 
felépülő új terminált valószínűleg 2024-ig 
adnák át, amikorra már 20 millió fölött vár-
ható a prognosztizált utasszám.

repülőtér biztonsági kamerái és ellenőrei 
előtt. Első lépésben a reptéri rendet szigo-
rították, így a csomagokkal érintkező dol-
gozók nem tarthatnak maguknál nagyobb 

szállította el a Kanári-szigetekre induló, 
ezért terhelési határig pakolt (és tankolt) 
géppel a csomagokat. Ebben az eset-
ben a légitársaságok profitmaximalizá-

BUD:PLUS PROGRAM – AZONNALI SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
Az utasvisszajelzések alapján a Budapest Airport is felismerte 
a legfontosabb problémákat, és egy azonnal végrehajtandó 70 
pontos szolgáltatásfejlesztési csomagot fogalmazott meg az idei 
és a jövő évre, összesen 6,5 milliárd forint értékben. A BUD:plus 
program indításakor Szarvas Gábor közösségi kapcsolatok igaz-
gató bemutatta a program első lépéseit, amelyek elsősorban az 
utasok komfortját fogják növelni. Már a nyári menetrendre jelen-
tősen bővítik a mosdóblokkokat, kicserélik az utastájékoztató 
monitorokat, bővítik az utasinformációs felületeket, megújul 
a hangosbemondó rendszer. Huszka Péter forgalmi igazgató 
ismertette, hogy az utasok jobb kiszolgálása érdekében – kí-
sérleti jelleggel – önkiszolgáló csomagfeladási lehetőséget ve-
zetnek be bizonyos légitársaságok járataira. Ebben az esetben 
az utas maga nyomtatja ki a csomagcímkét, és ragasztja rá a 
poggyászra, majd a méret- és súlyellenőrzés után csomagját a 
szállítószalagra helyezi. Bővítik a csomagosztályozó rendszert, 

a 2B érkezési oldalon pedig a csomagkiadó csarnok méretét. 
Több útlevél-ellenőrző pont áll majd rendelkezésre, és érkezés-
kor is lehetőség lesz az automata kapuk használatára, ha az erre 
alkalmas biometrikus azonosítást tartalmazó útlevéllel érkezünk 
Budapestre. Szabó István biztonsági igazgató elmondta, hogy 
további egy-egy sorral bővül mindkét oldalon a biztonsági ellen-
őrzési sorok száma, és az „A” oldalon módosítják ennek bejára-
tát is. Kijelző fogja az utasoknak mutatni a 2A és 2B oldalon a 
várható utasbiztonsági ellenőrzési időt. Talán a nyári időszakban 
elkezdődhet egy olyan újgenerációs 3D-röntgen rendszer kísér-
leti üzeme, ahol a kézipoggyászok vizsgálatához már nem kell a 
folyadékokat és a laptopokat kivenni a táskából, ezzel is gyor-
sítva az ellenőrzés menetét. Az ORFK-val és Repülőtéri Rendőr 
Igazgatósággal közösen csökkenteni próbálják az útlevélkeze-
léshez szükséges időt, valamint átalakításra kerülnek az érkező 
részen a vámterületek is.

9 milliárd forint osztalék

A korábban kibővített check-in pult kapa-
citás még éppen elbírta a tavalyi csúcs-
forgalmat, de az utasbiztonsági ellenőr-
zéseknél rendszeresen alakult ki hosszú 
sor. Nyáron gyakoriak voltak a poggyász-
kezelés körüli gondokról szóló tudósítá-
sok, amikben csomagtolvajokról és sérül-
ten érkezett bőröndökről lehetett olvasni. 
Egy élsportoló feladott poggyászának 
kifosztása indította el azt az átfogó ellen-
őrzést, ami a csomagdézsmáló pakolókat 
is elkezdte visszaszorítani. Kiderült, hogy 
szervezett módon és rendszeresen fel-
nyitják az utasok csomagjait a repülőgép 
csomagterében, amely kellően védett a 

összegű készpénzt, felnyitást elősegítő 
eszközöket és a belső kommunikáción túl 
telefont sem. Természetesen szigorúb-
bak lettek az ellenőrzések, ugyanakkor 
a poggyászpakolást végző négy cégnél 
nem vált általánossá a testkamera vise-
lése, amely jelentősen visszaszoríthatná 
a fosztogatást. Az új uniós adatvédelmi 
törvény miatt pedig nem lehet általános 
csomagellenőrzésre kötelezni a repülő-
tér biztonsági zónáját elhagyó dolgozókat 
napi munkavégzésük után.

Arra sem volt még példa, hogy az 
utasok a repülőgép mellett, a földön 
szedjék ki a legfontosabb ruháikat a fel-
adott bőröndökből, mert a légitársaság 
később, vagy esetleg egyáltalán nem 

lása az ok, és egy erősebb szembeszél, 
amely miatt szükséges volt a felszállósúly 
csökkentése.

Az apróbb döccenők ellenére vár-
hatóan 2018-ban is jó üzleti évet zár az 
üzemeltető. A Budapest Airport korábban 
– 2016-ról 2017-re – megkétszerezte az 
adózás előtti eredményét, a tulajdonosok 
több mint kilencmilliárd forintnyi osztalé-
kot vettek ki a cégből. Az egy utasra eső 
üzemi eredményt tekintve kitűnik a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér a régiós 
légikikötők közül, még Bécset is lekörözi. 
A budapesti reptéren átlagosan több mint 
3000 forint jut egy utasra az üzemi ered-
ményből, az osztrák fővárosban 2500, 
Prágában pedig kevesebb mint 2000.

Öt éven belül 20 millió lehet
a BUD utasforgalma

Ferihegyi csúcsforgalom
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Hó-, jég- és síkosságmentesítés extrém időjárási körülmények között

Ha Tél tábornok támad…
Az idén átlagos télnek örülhettek a fehér leplet kedvelők. Több ütemben, szinte az egész ország hótakaró alá 
került, azonban a rövid ideig tartó hóhullást csak ritkán követte erős szél, így a közlekedés nem bénult meg, csak 
lelassult. Körképünkben a hótakarítás egy-egy speciális részterületét mutatjuk be.

Törető járattól a hógépig

Kettőezertizenkilenc január második he-
tében érkezett egy nagyobb csapadék-
mennyiség a főváros térségébe, amely 
délután és az éjszaka folyamán 10–12 cm 
friss hótakarót hozott. A hőmérséklet nem 
volt túl alacsony, de folyamatosan fagy-
pont környékén alakult, így a hó megma-
radt. A BKV illetékes diszpécserszolgála-
ta már délután elrendelte a töretést, illetve 
a hóseprő villamosok éjszakai üzemét.

Mit is jelent ez? Az úgynevezett töre-
tő járatok ránézésre sima villamosok, 
amelyek az éjszakai üzemszünetben uta-
sok nélkül haladnak a város különböző 
villamosvonalain. Szerepük, hogy a felső-
vezetékre ne tudjon olyan mennyiségű hó 
és jég rárakódni, amely reggel zavarná a 
forgalom pontos beindulását. A városban 

közlekedő villamosok segítségével a disz-
pécserközpont munkatársai folyamato-
san első kézből kapják az információkat, 
így a pályafenntartás gyorsan közbe tud 
lépni, ha például egy váltó fűtése nem 
működik. A következő fokozat a hógépek 
elindítása, amelyek olyan – rendkívül idős 
– tehermozdonyok üzemeltetését jelenti, 
amelyek elején egy hóseprő kefe találha-
tó. A közel százéves járművek egy-egy ko-
csiszínhez tartoznak és előre meghatáro-
zott útvonalon járják a várost. A hógépek 
üzemét általában a sínkoronát 10 cm-rel 
meghaladó friss hó esetén szokták el-
rendelni, hiszen ilyenkor a közúti taka-
rító gépek a keresztezéseknél nagyobb 
mennyiségű havat is tolhatnak a villamos 
űrszelvényébe. A seprés látványos dolog, 
de váltók, füves pályaszakaszok, illetve 
bizonyos jelzőberendezések előtt fel kell 

emelni a kefék tengelyét, hogy ne kerüljön 
a váltást gátló hó- és jégtörmelék a váltó-
ba, illetve kárt ne okozzon a pályában a 
seprés. A takarítás egyik fontos pontja a 
peronok síkosságmentesítése, ezt a mun-
kát külső vállalkozók végzik Budapesten.

Norvég hókotrók Ferihegyen

A havazás a repülőteret is nehéz 
helyzetbe hozza, hiszen Ferihegyen 
sok ezer négyzetméter felületet kell 
síkosságmentesíteni ilyenkor. A Buda-
pest Airport téli hószolgálata november 
15-től már teljes készültséget ad és egé-
szen március végéig ez így is marad. Eb-
ben az évben öt új, norvég gyártmányú, 
Øveraasen hókotró is üzembe állt, amely-
nek használatával élesben is megismer-
kedtek a gépkezelők. Az új hóseprőgép 

Hógép dolgozik a Haller utcában
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egyszerre képes eltolni a havat az 5,5 mé-
ter széles tolólapjával, a maradékot pedig 
elfújja, illetve felszárítja a gép hátsó részé-
re szerelt hatalmas fúvóberendezéssel. 
A Mercedes Arocs vontató mögé szerelt 
felépítmény erőforrása egy 315 kW-os 
(420 LE) dízelmotor, amellyel óránként 
40 ezer m³ havat képes eltakarítani. Erre 
a teljesítményre az erős havazásnál szük-
ség is van, hiszen általában egyszerre 
négy ilyen jármű halad végig a behavazott 
repülőtéri futópályán, amelyek közül leg-
alább az egyiket meg kell tudni tisztítani 
a repülőgépek számára – egy órával az 
erős havazás kezdete után. Az öt új havas 
jármű beszerzési ára elérte a kétmillió eu-
rót, azaz a 640 millió forintot.

Repülőgép-jégtelenítés

A január elején érkező havazásnál rövi-
debb ideig mindkét pálya lezárásra került, 
így a repülőgépek a levegőben és a föl-

a páralecsapódás is okozhat olyan jégré-
teget a szárnyakon, amely kedvezőtlenül 
befolyásolná az áramlási viszonyokat, így 
veszélyes a repülésre. A repülőgépeket 
Budapesten az állóhelyen, indulás előtt 
a földi kiszolgálószemélyzet speciális jár-
művekről jégmentesíti.

Pilisvörösvári „okos út”

Az útpálya síkosságmentesítése a köz-
utak kezelőjének feladata. Idén debütált 
az ország első „okos útja”, a 10-es út 
Pilisvörösvár belterületén található vas-
úti aluljáró alatti szakaszán. Itt helyez-
ték üzembe az első telepített automa-
tikus síkosságmentesítő berendezést, 
amelynek működése roppant egyszerű. 
Amennyiben fennáll a lefagyás veszé-
lye, a rendszer részét képező, a közel-

klorid-oldatot spriccel a burkolatra. Ez a 
hatásos síkosságmentesítés 200 méte-
res szakaszon működik, ahol az út me-
redeken emelkedik az aluljáróból kifelé. 
Az oldatot minimum 30 másodpercig, és 
maximum három percig juttatják az útfe-
lületre. Harminc másodpercnyi spricce-
lés körülbelül olyan hatású, mintha négy-
zetméterenként két gramm sót szórnánk 
az útra. A berendezés így hatékonyan 
gátolja meg az alattomos felfagyásokat, 
és bizonyos hőmérsékleti határon belül 
a hó ellen is megoldást jelent, amikor az 
autók egyenletesen terítik az oldatot. A 
rendszert a Kifü-kar Zrt. telepítette, és 
a sikeres próbaüzemet követően továb-
bi helyszíneken várható a berendezések 
alkalmazása – minden bizonnyal a követ-
kező télen…

Hókotrók Ferihegyen

dön is várakozásra kényszerültek. Egyes 
gépek kitérő repülőtérre indultak, más gé-
pek pedig el sem indultak Budapest felé. 
Az esti menetrendi kavarodást tetézte, 
hogy egész Nyugat-Európában hasonló-
an extrém időjárás tombolt, így esély sem 
volt a menetrend szerinti forgalom vissza-
állítására. Később az egyik pályát sikerült 
olyan mértékben megtisztítani, hogy a 
látásviszonyok javulásával megkezdődhe-
tett a várakozó légtérben köröző repülő-
gépek leszállása, majd a gépek indítása. 
Érdekesség, hogy az előtér, a gurulóút 
és a kifutópálya tapadási együtthatóját 
állandóan figyeli egy speciális gépjármű, 
amely ötödik kerekével megállapítja az 
éppen aktuális értékeket. Ennek alapján 
kell megtervezni a leszállási (és felszál-
lási) úthosszakat, illetve szükség esetén 
korlátozzák a gépek mozgását is.

A téli üzem másik sajátossága a re-
pülőgépek jégtelenítése. Ez nem csak 
havazás esetén kötelező feladat, hiszen 

ben elhelyezett útmeteorológiai állomás 
adatai alapján a berendezés teljesen ön-
működő módon ötméterenként kalcium-

Okos út Pilisvörösváron
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Egy magyar fejlesztés megújíthatja a légi karbantartást

Virtuális szemüveg 
repülőgép-szerelőknek
A repülőgépek külső átvizsgálása 
egy nagyon fontos és eddig nem au-
tomatizált folyamat, amely minden 
felszállást megelőz. Az apróbb sérü-
léseket a szakemberek detektálják, 
kézzel felmérik, filctollal megjelölik 
és a megfelelő helyeken írásban do-
kumentálják. Mindez egyszerűsöd-
het, gyorsulhat egy magyar talál-
mány segítségével, és pontossága, 
dokumentáltsága miatt a repülés-
biztonságot is növelheti.

A mai korszerű repülőgépek külső felü-
letén számos apró, általában a repülés-
biztonságot egyáltalán nem befolyásoló 
sérülés keletkezhet. Ez lehet kis testű ma-
dárral vagy jéggel történő találkozás, de 
akár a kiszolgáló járművek okozta felületi 
sérülés is. A felfedezett hibákat felmérik, 
dokumentálják az adott repülőtéren, és 
általában a soron következő nagyobb javí-
tás alkalmával hozzák teljesen helyre.

Ez a folyamat a legújabb technológiá-
kat alkalmazó iparágban meglehetősen 
elmaradott. Különösen, hogy a karban-
tartók vastag műszaki leírások, illetve az 
adott repülőgépre vonatkozó egyéb ada-
tok áttanulmányozása után tudják tényle-
gesen repülésre alkalmasnak minősíteni 
a gépet. A mai precízen kiszámított me-

netrendek világában ez jelentős késést is 
okozhat, végső soron nagy veszteséget a 
légitársaság számára.

Az AerinX a fenti problémára keresi 
a választ, segítségül hívva a ma elérhe-
tő legújabb technológiákat, a kiterjesz-
tett valóságot (AR – augmented reality). 
A jövő karbantartó mérnökei egy AR-
szemüveg segítségével tekintik meg a re-
pülőgépet, amely 3D modell segítségével 
segít feltérképezni az esetleges sérülé-
seket. A beazonosított pontokon azonnal 
dokumentálja az eltéréseket, mutatja a 

lemez gyári vastagságát vagy egy korábbi 
sérülés helyét. Az adott típus, illetve légi-
társaság üzemeltetési eljárásai virtuálisan 
megjelenhetnek a dolgozó előtt, valamint 
az adatbázisok elérése esetén azonnal 
megtekinthető a konkrét repülőgép ko-
rábbi „kortörténete”. A fentiek nyilvánva-
lóan gyors és pontosabb munkavégzést 
jelenthetnek a karbantartók számára, 
összességében pedig növelik a repülés-
biztonságot.

A magyar startup ötlete megméret-
tetésre kerülhet a piacon, ugyanis az 
X-Ventures három lépésben 250 millió 
forint kockázati tőkét fektet az AerinX-be, 
a fejlesztésnek tehát nincs akadálya. A re-
pülőgépipar az egyik legdinamikusabban 
fejlődő iparág, így jelentős piaci potenci-
álja lehet az ilyen típusú fejlesztéseknek.

A kiterjesztett valóság használata las-
san a közlekedés más területére is be-
szivároghat. Ma már nem utópia, hogy a 
felsővezeték-ellenőrzők, a járműszerelők 
vagy a vasúti biztosítóberendezést kar-
bantartók AR-szemüveget használjanak, 
így könnyebben megtalálva a hibás ponto-
kat, részegységeket. Egy összetett ipari, 
pláne biztonságkritikus rendszer ellenőr-
zésekor óriási segítség lehet a leírások, 
tervek, rajzok azonnali elérése, virtuális 
megtekintése a szemüvegen keresztül.

Összetett szerkezetek szereléséhez 
nagy segítség lehet az AR-szemüveg

A repülőgépek külső átvizsgálása ma még szemrevételezéssel történik






