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a GREEN ARCHIVE rendszer biztosítja.

KÖZLEKEDÉSVILÁG
A budapesti autóbusz-közlekedés aktuális kérdései

Trendek, technológiák és a 
rideg üzemeltetési valóság
Szakmai körökben jól ismert, hogy 
a fővárosi autóbusz-közlekedés az 
utóbbi években turbulens környe-
zetben működik, amit a napjainkban 
zajló technológiaváltás és annak 
előkészületei tesznek izgalmasab-
bá. A 2010-es évek eleje óta az 
akkor egyeduralkodónak számító 
BKV Zrt. korábbi piaci részesedése 
jelentősen, mintegy 65 százalékra 
csökkent (kedvező fordulat, hogy 
nem volt további visszaesés a közel-
múltban), mindeközben a jelenben a 
dízeltechnológiának az elektromos 
hajtásrendszerek felé történő egy-
értelmű elmozdulása érzékelhető. 

Stratégiai kérdések

E jelenség időbeliségében több okból 
nem írható körül tökéletesen. Egyrészt 
még nem ismert a hazai teljesítőképes-
ség pénzügyi-gazdasági szempontból, 
másrészt a technológiának is számos 
kiforratlan eleme van, különösen az ener-
giatárolók élettartama és a töltés kérdés-
köre. Ilyen eldöntendő stratégiai kérdések 

között üzemeltetési vezetőként szomorúan 
látom, hogy éppen az adott év, az adott 
pillanat kérdései és küzdései vesznek el, 
nem kerülnek dokumentálásra a várakozá-
sok, találgatások közben. Az internet világa 
a végtelennek tűnő feltöltött adattal rész-
ben akár pótolhatná is ezt a hiányosságot, 
de teljes képpé hogy állhat össze a BKV 
buszüzemeltetése 2019-ben? Kísérletet 
teszek arra, hogy a legfontosabb aktuális 
kérdéseket kiemeljem és bemutassam, 
melyek általános érdeklődésre tartanak 

SZEDLMAJER LÁSZLÓ számot, különös tekintettel a járművekre, 
a járműpark tervezett megújulására.

Két stratégiai kérdés van, amelyek 
véleményem szerint nem üzemeltetési 
szinten dőlnek el, mégis megkerülhetet-
lenek: a létszám (munkaerő) és a hazai 
gyártás kérdésköre. Mindenki számára 
ismert a szakemberhiány, ami a budapes-
ti buszüzemeltetés környezetében is két-
ségtelenül tapasztalható. A kedvezőtlen 
jelenség azonban egyre kevésbé a for-
galmi munkavállalókat (járművezetőket) 

Ma már elmondhatjuk, hogy az újságok és az internet is szinte tele vannak járműfotók-
kal. Emiatt is igyekeztünk különleges helyszínen, különleges járművek együttállását 
megörökíteni. A járművek a BKV tulajdonát képezik, vagy a BKV üzemeltetésében van-
nak. A képeket Veszelovszky Zsolt készítette.

A 90-es években megismert, különleges arculatúra visszaalakí-
tott Ikarus 411-es trolibusz és 412-es autóbusz az Óbudai garázs-
ban 2019 május végén
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érinti, sokkal inkább a műszaki végrehaj-
tó állományt. A vasúti ágazatokban már a 
mérnök-, üzemmérnökhiányt jelölik meg 
fő problémaként, az autóbusz-ágazat 
számára a felkészült, specializálódni is 
hajlandó villanyszerelők és járműszerelők 
hiánya jelent nehézséget. Képességeink-
hez és mozgásterünkhöz mérten minden 
tőlünk telhetőt elkövetünk a munkatársak 
megtartásához, azonban a már kellő gya-
korlatot szerzett szerelők számára a piac 
által kínált 50–80 százalékkal magasabb 
bérrel szemben a munkáltatói szándék, a 
néhány tíz vagy száz forintos órabéreme-
lés már nem elegendő.

A hazai gyártás kérdéskörében a BKV 
a közelmúltban egyértelműen megmutat-
ta szándékát és képességét: az elmúlt 
öt évben százdarabos nagyságrendben 
szereztünk be hazai bázisokon álló dízel- 
és elektromos buszokat, úgy midi, szóló, 
mint csuklós kategóriában. Ma is készek 
vagyunk segíteni a hazai gyártók kiszere-
lési feladatait (mely szintén egy jellemző 
„hiányszakma”), a szükséges forrás meg-
léte és a beszerzési szándék mellett a 
tervezés és kereskedelmi feladatok hely-
lyel-közzel működnek, még vázgyártási 
képesség is van egy-egy helyen, de a bu-
szok normálisan ütemezett, elfogadható 
minőségű készre és/vagy kiszerelésére 
(ezek nagyjából szinonimák, ki-ki ízlése 
szerint használja saját szakmai tudása 
csillogtatására) már alig van képesség. 
Egyszerűbben fogalmazva azt lehet mon-
dani, hogy egy jól ütemezett projektnél a 
BKV hetente körülbelül egy buszt tud úgy-
nevezett PKD jelleggel megszerelni (így 
készítettünk 46 autóbuszt 2014 és 2017 
között). Alapvetően mégis úgy látom, 
hogy a néha kissé eufemizálónak tűnő ha-
zai hozzáadott érték létrehozásának van 
realitása. Teljesen vagy túlnyomó részben 
hazai elemekből és tervezéssel készült, 
jól üzemeltethető autóbuszt 2019-ben 
nem érdemes és nem is igazán lehet itt-
hon tervezni. Valószínűleg ez sokakban 
megrökönyödést keltő megjegyzés, sze-
mélyesen magam is a hazai gyártás elkö-
telezett híve vagyok, talán érdemes lenne 
a kérdéskört külön cikkben, pró és kontra 
érvelés keretében is körüljárni.

Átlagéletkor: 13,76 év

De vissza az üzemeltetés békésebb vi-
zére! Jelenleg (2019. május 21-én) 977 
autóbuszunk van, ebből 10 mini, 49 midi, 
491 szóló és 427 csuklós kategóriájú. 
Más megosztásban körülbelül még 15 
százalék a magaspadlós Ikarus (igazán 

elöregedett, 25–30 éves buszok), 150 
darab, azaz szintén mintegy 15 százalék 
a 2000-es évek közepén beszerzett Vol-
vo csuklós autóbusz, 40 százalék feletti 
a különböző használtan beszerzett ko-
csik aránya (Mercedes, Volvo, Van Hool, 
Solaris és MAN típusok), és 25 százalék 
feletti a korszerű, döntően EURO 5 vagy 
6 normát teljesítő hazai Modulo vagy 
Mercedes Conecto (török gyártású) ál-
lománya. A flotta átlagéletkora 13,76 év 
jelenleg, ami legalább öt évvel több egy 
elfogadható értéknél.

A legalapvetőbb üzemeltetési problé-
mánkat az okozza, hogy míg a tulajdonos 
jogos elvárásaként a magaspadlós Ikaru-
sok mihamarabbi kivonása lenne indokolt, 
a metrópótlási feladatok és a lassan, kis 
mennyiségben realizálódó beszerzések 
nem vagy csak részlegesen teszik ezt 
lehetővé. Eközben a Nyugat-Európából 
használtan vásárolt alacsonypadlós bu-
szaink is vészesen öregednek, gazda-
ságosan egyre kevésbé javíthatóak. Ki 
kell térni arra is, hogy szakmai körökben 
sokan kritizálják és elítélik a használt be-
szerzést nagyrészt érzelmi okokból, mi-
szerint „Európa szemetét” vásároltuk meg 
hazai buszok helyett. Sajnos ez egy vég-
telenségig leegyszerűsítő álláspont, a va-
lóság és a körülmények figyelembevétele 
nélkül. Egyrészt a 2010-es évek elején 
lényegében semmiféle beszerzésre nem 
volt se mozgásterünk, se forrásunk, míg 
a többi operátor folyamatosan vette át a 
BKV teljesítményeit, így minden használ-
tan beszerzett busz egy-egy forda, járat 
megmentését jelentette a BKV autóbusz-
ágazata számára. Kiváló példa másrészt 
a csuklós Van Hool buszok üzeme arra, 
hogy a 2009-ben 8–9 évesen beszerzett 
járművek mára itthon váltak nagykorúvá, 
így mind Brüsszelben – első üzembe 
állításukat követően –, mind itthon kü-
lön-külön lefutották a tervezett élettarta-

mukat, bőven egymillió kilométer feletti 
átlagos futásteljesítmény mellett. Bár 
üzemben tartásuk számos szempontból 
küzdelmes, a mai napig közlekednek Dél-
Pesten. Természetesen a típus kivonása 
is előttünk álló feladat, az eredetileg be-
szerzett 32 darabból rövidesen már csak 
25 marad állományban, a többi alkatrész-
donorként segíti munkánkat. A korosodó 
használt állomány felújításának nehéz-
ségeire jó példa, hogy a típus speciális 
megoldását jelentő (nem toló csuklós, 
hanem kényszerkormányzású, jellegében 
az Ikarus 280-ashoz hasonló), a „C” ten-
gely kormányzását biztosító úgynevezett 
„pillangó” szerkezet utángyártását hazai 
partnerrel kellett megavalósítanunk, mivel 
a gyártótól ehhez a kétségtelenül elöre-
gedett típushoz már nem kaptunk segít-
séget.

Több tízmilliós javítás

A kissé fiatalabb Van Hool New AG típus-
nak a csuklókapcsolata szorult cserére, 
ami komoly munkaóra-ráfordítást igé-
nyelt, a teljes költség járművenként eléri 
az 5 millió forintot. A legkomolyabb prob-
léma, hogy bár a biztonságos üzemelte-
tés miatt a feladatot mindenképp végre 
kell hajtani, az utasaink komfortérzete a 
drága beavatkozás után sem javul. Ez a 
költség még kezelhetőnek bizonyul, de 
a hasonló típus teljes felújítására becsült 
járművenkénti 35 millió forintos összegre 
se forrásunk, se szándékunk nincs. Nem 
észszerű egy autóbuszra 35 millió forintot 
elkölteni, amikor a piaci értéke körülbelül 
10 ezer euró, és amely összegért a má-
sodpiacon egy-egy pár évig még elüze-
meltethető példány elérhető.

A Volvo csuklósok középjavítása jelen-
leg folyik, ez egy olyan komoly állomány 
és tervezhető projekt, hogy érdemesnek 
ítéltük belevágni, azonban komolyabb 

Az első pesti trolibusz, egy MTB-82 (középen), a most elkészült 5000-es pályaszámú 
tanulókocsi, amely a valaha Weimarban közlekedett hasonló, de meg nem maradt jár-
műnek állít emléket (jobbra), és egy Solaris szóló trolibusz (balra)
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vázbeavatkozást sem az említett típus, 
sem az öreg Ikarusok esetében nem ter-
vezünk.

Hasonló nagyságrendű összeggel len-
ne orvosolható a Genfből használtan be-
szerzett buszaink más jellegű problémája: 
a teljes utasajtó-szerkezetet cserélni kell 
a járművön (ez egyébként a buszok egyik 
legigénybevettebb és legtöbb üzemeltetői 
problémát okozó eleme), az egy csuklós 
buszon cserélendő 3 darab elektromos 
működésű, kétszárnyú ajtó teljes költsé-
ge mechanika és vezérlés, valamint az 
ajtólapok tekintetében 6 millió forintos 
(!) összeg. Itt is számos bontott elemmel 
foglalkoztunk, azok egyrészt elfogytak, 
másrészt szintén kopottak voltak. Próbál-
koztunk az egyes részelemek legyártatá-
sával is (például ajtóvezető sínek), amivel 
csak 1–2 héttel odáztuk el a problémát.

Amikor füstöl a motor…

Volvo buszainknál ugyanakkor az utasain-
kat és az összes városlakót érintő prob-
léma a motorok füstölése. Sajnos ezek a 
járművek másfél évtizede erősen alulmo-
torizáltan kerültek beszerzésre. Az akkori 
beszerzést egyrészt nem áll módomban 
ilyen időtávlatból minősíteni, másrészt 
jól ismert, hogy akkor egy aktuálisan re-
ménybeli hazai gyártó és a svéd-lengyel 
partner között nagyon komoly árverseny 
volt, ami miatt bizonyos, hogy nem a leg-
jobb és legkiemelkedőbb műszaki megol-
dásokat kaptuk (még ha műszakilag egé-
szében korrekt is a busz). A fő füstölési 
problémát az okozza, hogy elinduláskor 
a 20 km/h-s sebesség eléréséig nem 
épül fel a körülbelül 1200-as motorfordu-
latig a szükséges és előírt turbónyomás, 
emiatt az égés tökéletlen és kormozó. 
Mit tettünk és mit tehetünk a probléma 
megszüntetésére? Először is mi magunk 

kerestünk rá megoldást, de szinte azon-
nal bevontuk a gyártó hazai képviselőjét, 
a komolyabb hazai motorjavító partnere-
ket és egyetemet a kutatásba. Rögtön
kiderült, hogy a motorok (és ezen belül 
a turbófeltöltő) a jeladók és kábelek álla-
potára nagyon érzékenyek. Sajnálatosan 
pont a BKV beszerzési környezetében 
nehéz elérni, hogy jó minőségű és vél-
hetően drágább, de jól működő gyári al-
katrészeket vásároljunk. Az úgynevezett 
adagoló belső tárcsa elhelyezésében, 
pontos beállításában is komoly szakmai 
konzultáció és iteráció volt a konkrét ter-
mékgyártó és a buszgyártó anyacége kö-
zött, míg a megfelelő beállítást elértük, és 
így az előtöltés-szabályozás rendeződött. 
Egyben új motorvezérlő szoftverek is ké-
szültek (ezt természetesen csak a gyár-
tó végzi és végezheti), ami sok esetben 
jó eredményt hozott. Emellett a lefutott, 
életük során milliárdszor körbeforduló ve-
zérműtengelyek elkoptak és nem emelték 
ki a szelepeket, ezzel is rontva az átöblí-
tést, az égési folyamatot. Azóta szükség 
esetén és karbantartás során, valamint 
a motorfelújítások alkalmával cseréljük, 
cseréltetjük a vezérműtengelyeket. Ezek 
egyenként százezres, milliós tételek sok 
esetben, egy 7 literes gyári felújított mo-
tor, aminek lényegében csak a blokkja 
eredeti, közel 8 millió forintba kerülhet.

A jó jármű az új jármű

A primer karbantartási kérdéseket se hall-
gassuk el! Az intercooler (köztes hűtő, 
mely a motor és turbó között helyezkedik 
el) tömítettségét javítani kell, azt tisztítani 
szükséges a teljes kipufogórendszer-
hez hasonlóan. A poros város és rossz 
minőségű utak a nehezen szerelhető, 
zsúfolt motorterekkel egy nagyon rossz 
kombinációt alkotnak a csőillesztések 

javítása tekintetében. Az olajcsere kultú-
rája és a felhasznált motorolaj is lényegi 
kérdés: természetes és elfogadható, 
hogy Budapesten egy sokat futott nehéz-
üzemű dízelmotor 10–12 ezer kilométer 
után kopásfémmel és korommal telített, 
melynek cseréjét időben és pontosan 
kellene végrehajtani (csak érzékeltetve: 
egy többet futó kocsinál alig másfél–két 
hónapos ciklus). Univerzális megoldás 
nincs, egy több mint egymillió kilométert 
futó motor soha nem lesz már tökéle-
tes, de üzemeltetőként mindent meg kell 
tennünk a magasabb színvonalú javítás 
és karbantartás érdekében. Mint a régi 
mondás tartja, a jó jármű az új jármű. 
Reméljük, hogy 2020 elején már az utcán 
futnak azok a legújabb buszaink, melye-
ket most szerzünk be, és összesen akár 
200 darab állhat üzembe (szóló és csuk-
lós vegyesen) a források rendelkezésre 
állása esetén.

„Bólogató” Modulók

Természetesen a CNG flottánkat is új bu-
szokkal akarjuk frissíteni, addig a célunk 
a jelenlegi 8–10 százalékos BKV-n belüli 
részarány fenntartása. A CNG üzem te-
kintetében a legkomolyabb problémánkat 
a gázrendszerbe bekerülő olaj okozza 
jelenleg, a gáztartályokból alkalmasint 
deciliter vagy liter nagyságrendben gyűj-
tünk össze sokszor olajat. Különböző szű-
rő- és leválasztórendszerek beépítésével 
próbálkozunk, hogy az érzékeny, jelle-
gében leginkább egy benzines Otto mo-
tor működésére hasonlító erőforrásokat 
megvédjük, fenntartsuk. CNG hajtás üze-
meltetése tekintetében Dél-Pesten igyek-
szünk kiépíteni szakmai kompetenciát, 
hasonlóan az elektromos buszok szak-
értelméhez, melynek bázisa Kelenföldön 
található. Ugyanakkor megfontoltan és az 
erőforrásainkkal észszerűen gazdálkodva 
ezt a képességet a hibrid buszoknál nem 

MAN csuklós autóbusz és csuklós trolibusz
együttállása a Zách utcai telephelyen

Ikarus 60-es nosztalgia autóbusz 
és Mercedes Citaro csuklós Óbudán
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szerezzük meg, azok karbantartását egy-
előre a gyártóra bízzuk.

Az elektromos midibuszaink karban-
tartását a gyártó csődje után kénytelenek 
voltunk átvenni, a legkomolyabb fejtörést 
most a kompozit váz és a fém-acél ele-
mek illesztése, találkozási pontjai okoz-
zák. A futóműnél kiszakadnak az elemek 
a vázból, leszakadnak az akkumulátorok 
tartótálcái. Mindhez nehézkesen lehet 
hozzáférni, és korrekt, teljes értékű javí-
tási technológiánk nincs is. Amikor csak 
a fém utasajtó-szerkezet szakad ki a váz-
ból, az örömteli szinte, mert talán egysze-
rűbben hozzáférhető és javítható. A jármű 
magán viseli a prototípus széria összes 
betegségét, pedig tartom továbbra is 
azt a sok fórumon elmondott és előadott 
valós értéket, hogy az energiafogyasz-
tás-költség egyharmada egy hasonló 
dízelmidibuszénak.

A dízelmidikkel sem állunk jól: a török 
Karsan gyártól nem kapunk érdemi támo-
gatást, ami objektíven szemlélve teljesen 
érthető: nem mi vagyunk a járműtulajdo-
nosok (hanem a BKK), a hazai piac bevé-
tele a törököknek nem sikerült egyelőre 
(elnézést az áthallásáért), és ők a saját 
gyártási, termelési darabszámaikban nem 
tudják értelmezni a BKV 16 darabos flot-
tájának havi 1–2 legyártott elemre, alkat-
részre vonatkozó igényeit.

A szintén hazai Modulo csuklós buszok 
üzeme is számos fejtörést okoz a kelen-
földi garázsban. A járművek bólogatását 
okozó súlyponti és geometriai problémák 
javításán a hazai partnerekkel és a csuk-
lószerkezet gyártójával dolgozunk együtt. 
A gyártó azonban egyértelműen állást fog-
lalt, hogy a csuklószerkezet teljes cseréje 
a geometriai problémákon nem vagy csak 
minimálisan javítana. Így maradunk a szoft 
megoldásoknál. A járművek csuklórészé-
nek a hullámzásra, felütésre való hajlamát, 
a „B” tengely nem megfelelő terhelését 
úgy kezeltük a gyártó egyes szakembere-

ivel együttműködve, hogy a jármű tetejére 
egy „összefogó” lengéscsillapítókból álló 
csillagszerkezetet szereltünk fel egy kísér-
leti kocsira. Ez kifejezetten jól vizsgázott, 
a hullámzás nagyban csökkent, a futás 
minősége még a kritikus, rossz útszaka-
szokon is egyértelműen javult. A kísérleti 
megoldást rövidesen kiterjesztjük, költsé-
ge is tört része a csuklócsere költségé-
nek, és így üzemeltetőként megkerülhető 
egy gyártóművi-hatósági engedélyezés 
problematikája is.

Tűzesetek, kitörési pontok

Természetesen foglalkozni kell a járművek 
tűzeseteinek kérdéskörével! Az általános 
magyarázkodás és problémák sorolása 
helyett inkább a három fő, idén detektált 
kitörési pontot tárom fel:

A járművek magas futásteljesítménye, 
a belvárosi használat és a koruk miatt a 
motorterek jellemzően olajtól és/vagy 
hűtőfolyadéktól szennyezettek. A motor-
térben található alukasírozott szigetelés 
apróbb repedésein keresztül bejutottak a 
szövet szigetelésig, ahol megtapadtak és 
elnehezítették azt. Az olajjal és hűtőfolya-
dékkal átitatott szigetelőt a gyári ragasz-
tások már nem tartották meg, ezért ezek 
több helyen elváltak a motortér falától, 
akár teljes egészében is. Ezeket a szige-
telőket pótolni szükséges, azonban a mo-
tortér számos helyén hozzáférhetetlenek. 
Ezt leküzdendő a motort és a váltót ki kell 
szerelni a járműből. Csak így lehet a kor-
rekt javításokat elvégezni. Ennek a mun-
kaóra-szükségletét nehéz becsülni. Tudni 
kell, hogy képzett szerelőpárosoknak is 
egy hétvégi munka csak a motorcsere ér-
demi javítás nélkül (azaz rossz motor ki-, 
javított motor beszerelése).

Emellett a szárazjeges tisztítási tech-
nológiával ismerkedünk meg részletesen 
és közelebbről, a nedves tisztítás helyett 
több helyen érdemes ezt alkalmazni (akár 

motorkiszerelés nélküli esetekben is), de 
ez komoly felkészülést és szakismeretet 
igényel, hogy ne okozzon több kárt, mint 
hasznot az eljárás.

Harmadikként a mágnesszeleppel ve-
zérelt, utólagosan kiépíthető automata 
üzemanyag elzáró rendszer is komoly le-
hetőségeket hordoz: bár triviálisnak tűnik, 
sajnos nem az, hogy nem kerül ki a gáz-
olajtartályból tűz esetén az üzemanyag. 
Ezt a megfelelően beépített elzárással 
lehet szabályozni, ami a mi buszainknál 
régebben még nem került beépítésre, de 
kétségtelen, hogy ma már a beépített tűz-
oltó-berendezésekkel is együttműködve 
ezek meglévő és használt műszaki meg-
oldások.

Köszönet és megbecsülés

Számos aktuális kérdésről nem esik szó 
a cikkben: a trolibusz-közlekedés például 
teljesen kimaradt, de igyekszik társasá-
gunk globálisan pótolni a hiányt, jelesül 
komplett trolis kiadvány jelenik meg vár-
hatóan idén ősszel a 85 éves budapesti 
csápos buszokról.

Az elmúlt 10 évnek fontos része lett a 
lassan most már több tucat tagot számláló 
muzeális, nosztalgia és különleges jármű 
flotta – a cikk képanyagába bele-beleszö-
vődik a múlt-jelen párhuzam részeként –, 
de ez is szintén külön, akár könyv- vagy 
monográfiajellegű anyagban bemutatható.

Végül fontosnak érzem, hogy azoknak 
a partnereknek, akik motorfüstölésektől 
kezdve vázjavításon át a tűzmegelőzése-
kig, a kötelező kereskedelmi együttműkö-
désen túl segítik munkánkat, köszönetet 
mondjak. A köszönetem és megbecsülé-
sem nem kevésbé szól üzemeltetésben 
dolgozó vezető és végrehajtó munkatár-
saimnak is.

A cikk szerzője a BKV Zrt. üzemeltetési 
vezérigazgató-helyettese.

Különleges járművek: a BKV hibrid Volvo (b), elektromos Modulo (k) és CNG Van Hool (j)
busza együtt Kelenföldön a fotó kedvéért; máskor a városban nem találkoznak
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VERSENYBEN

Az elbukott francia fapados forradalom

Versenyhelyzet-elemzés: Budapest–Párizs
Párizs csillogását egyszer látni kell, és ezt olyan sokan gondolják így, hogy a város évi 30 millió látogatójával 
jelenleg a világ legkedveltebb úti célja. Sorozatunk következő részében a francia főváros közösségi közlekedési 
elérését tekintjük át, elsősorban Budapest felől nézve. A divat és pompa mellett elsősorban a városlátogatások, 
valamint a francia–magyar gazdasági kapcsolatok legfontosabb színtere a Szajna partján elterülő település.

Autóbusszal, telekocsival

Az elmúlt hónapok emblematikus képe 
a városról sajnos a lángoló Notre Dame-
hoz köthető, ezzel is emlékeztetve min-
denkit, hogy a metropolisz nemcsak a 
világ egyik vezető gazdasági központja, 
hanem Európa egyik kulturális, művésze-
ti centruma is. Az építészeti csodákban, 
világelső múzeumokban, nagypolgári ká-
véházakban és ultraelegáns üzletekben 
bővelkedő város belső városmagja ugyan 
csak 2 millió főt számlál, de a vele egy-
beépült Ile-de-France régióval együtt már 
12 milliós. Párizs a kontinens egyik leg-
jelentősebb politikai, oktatási centruma, 
amelynek jelentős hatása van a szórakoz-
tatóiparra, a sajtóra, a tudományokra és 
persze a csillogó divat világára.

A FlixBus naponta két járatot közleked-
tet 21 órás menettartammal a két főváros 
között, a zöld-sárga cégtől megszokott 
szolgáltatási színvonal biztosítása mellett. 
Így a fedélzeti wifi és a frissítő biztosított 
a hosszú út során, és az ár egy bőrönd 
szállítását is tartalmazza. Az árak a ke-
reslethez igazodva 18 ezer forinttól indul-
nak, németországi átszállással további 
eljutási lehetőséget is kiajánl a FlixBus 
alkalmazása. A Volánbusz partnere ezen 
az útirányon az Eurolines, amely hetente 
kétszer Linz–Strasbourg–Metz útirányon, 
22 óra alatt éri el célállomását. A legked-
vezőbb árú jegyek 22 900 forinttól kap-

hatók, amely tartalmazza a fedélzetre 
felvihető táska mellett két normál méretű 
poggyász elszállítását is. A hazánkban 
még aktív Regiojet prágai átszállással, 
hasonló árfekvésben kínál buszjegyeket, 
amennyiben valaki a fedélzeti szórakozta-
tó rendszerben erősebb cseh versenyzőt 
keresné.

Nem túl tipikus autós úti cél Párizs, így 
a nagyobb telekocsis oldalakon is csak el-
vétve találunk fix szabad helyet az autók-
ba. A nyári időszakra keresve 8 és 24 ezer 
forint között lehetett a magyar vagy román 
sofőr mellé beülni a 15–17 órás, Nürnber-
gen keresztüli autópályás utazásra.

Vonattal, átszállással

A MÁV-START honlapján nem találunk 
ajánlatot Párizsba, mert 2001 óta nincs 
már közvetlen kocsi a két ország között. 

Ez egy hosszú folyamat eredménye, ami 
még a legendás Párizs–Isztambul Orient 
expressz luxusvonattól indult, amelyik sok 
lépcsőben megrövidült, és mára eltűnt a 
menetrend szerinti vonatok közül. Ha valaki 
vonatozásra adná a fejét, úgy a Budapest–
München éjszakai EuroNight vonathoz 
csatlakozó München–Paris TGV ajánlható, 
amelyre ugyan kelet felé csak 14 perc az 
átszállási idő, de az éjszakai vonatok bősé-
ges menetrendi tartalékai mellett a rutinos 
utazók számára ajánlható. Erre az útirányra 
a vonatjegyet az ÖBB/DB honlapján vagy 
a Wasteels utazási irodában kell megvá-
sárolni, mert az államvasút értékesítési 
rendszere jelenleg nem éri el a legkedve-
zőbb TGV-tarifákat. Nappali utazás esetén 
legalább két átszállásra kell az utazónak 
felkészülnie.

Repülővel, kényelmesen

A franc ia főváros legkényelmesebben légi 
úton érhető el Budapestről. Az Air France 
(Joon) naponta 4 járatot közlekedtet Feri-
hegy és Párizs, Charles De Gaulle (CDG), 
azaz az első számú repülőtér között, 
amely önálló TGV vasútállomással és jó 
belvárosi kapcsolatot nyújtó RER (városi 
vasút) megállóval rendelkezik. Júliusra 
a csak kézipoggyászt magukban foglaló 
Economy Light jegyek 20 ezer forinttól el-
érhetők, míg a feladott csomagot is tartal-
mazó alapárak 27 ezer forinttól indulnak. 

SCHULEK TIBOR

Az Air France A319-es repülőgépe landol Budapesten

Bal oldalt a német vasút ICE szerelvénye,
jobb oldalt az SNCF Párizsba induló TGV-je Münchenben
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JOON LESZ AZ ÚGY’
Alig 2 éve döntött az Air France – KLM csoport arról, hogy sok más járat mellett a Párizs–Budapest járatok üzemeltetését is átadják 
a tulajdonukban lévő félig fapados Joon légitársaságnak, amely trendi, fiatalos, tornacipős stílust és természetesen alacsony mű-
ködési költségeket ígért az Európán belül egyre inkább visszaszoruló hagyományos cégek mellett. Mára látszik, hogy a Joon pozi-
cionálása nem sikerült, hiszen az új generáció megszólítása nem volt átütő siker, miközben Budapest felől az Air France elveszített 
minőségérzékeny utasokat, elsősorban az átszállókat, akik így már nem bíztak a párizsi átszállások sikerességében. Tulajdonkép-
pen az eredeti koncepció is érthetetlen volt, hiszen az Air France – KLM már rendelkezik egy HOP! név alatt futó ráhordó-elosztó 
regionális hálózattal, valamint a Transavia fapados légitársasággal is. A végső csapást a Joon-ra a cégcsoporton belüli elhúzódó 
bérvita lezárása jelentette, amikor a vezérigazgató a cég 2019 nyarán történő leállítását és az Air France-ba történő visszaszerve-
zését jelentette be.

Ebben az árban egy fedélzeti kávé, üdítő 
és egy napszaknak megfelelő apróbb 
harapnivaló is benne van. Beszálláskor 
az utasok hozzájuthatnak a helyi sajtóter-
mékekhez is, míg a fedélzeten letölthető 
applikáció segítségével lehet médiatartal-
makat megtekinteni. A Business osztály 
kényelme, nagyobb poggyászkerete és 
a meleg főétkezéseket biztosító pazar ki-
szolgálás 88 ezer forinttól érhető el a két 
főváros között. A Joon festésű gépek és a 
fiatalos fedélzeti stílus még június végéig 
megtalálható a menetrendben, később 
minden járat egységesen az Air France 
Airbus gépeivel fog repülni.

A CDG repülőtér monumentális épülete, amely 
a látszóbeton használatának egyik szép példája

Debrecen repülőteréről indul a Wizz Air járata Párizs felé

Párizs BVA repülőtér fapados előtere

Az easyJet légitársaság mintegy 10 
éven keresztül naponta repült a második 
számú fővárosi repülőtérre, a várostól 
délre található Orlyra. A brit cég térnyeré-
sének egyik fontos állomása volt Francia-
országban, amikor a központi repülőtéren 
is bázist alapított, majd a tavalyi évtől a bu-
dapesti járatokat átköltöztette a nagyobb 
CDG-ra. Ugyan a korábbi napi járat pont 
a nyári szezonban heti 4-re csökken, de 
szeptembertől ismét naponta közlekedik. 
Az easyJetnél érdemes jó előre foglalni, 
így az őszi időszakra sok jegy 12 ezer fo-
rintos kezdőáron elérhető.

A Ryanair hetente háromszor: szer-
dán, pénteken és vasárnap repül Buda-
pestről Párizs Beauvais repülőterére, 
7000 forintos kezdőárral. Fontos tudni 
ugyanakkor, hogy ez a repülőtér mintegy 
100 kilométerre fekszik a városközpont-
tól, így jelentős idő és költség a városba 
történő bejutás.

A Wizz Air Budapestről nem, de Debre-
cenből hetente háromszor szintén elérhe-
tővé teszi Beauvais repülőterét, eseten-
ként (és általában csak az egyik irányban) 
nagyon kedvező áron, 4990 forinttól.

Szeptembertől a Transavia, az Air 
France – KLM fapados légitársasága 
közvetlen járatot indít Ferihegyről Orlyra, 
hetente kétszer, pénteken és vasárnap. 
A bevezetőárak 12 ezer forint körül indul-
nak, amely természetesen a feladott pogy-
gyász nélküli alapárat jelenti.
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E-MOBILITÁS

Európában hódít, az Egyesült Államokban újjáéled az autóbuszos közlekedés

Az elektromos mobilitás úttörői
A FlixBus anyacége, a FlixMobility tovább zöldíti szolgáltatását. A Németország-
ban 6 éve alapított társaság nem elégszik meg azzal, hogy az egyik legzöldebb 
utazási módot biztosítja, hanem a klímaváltozás valós veszélyeivel szembenéz-
ve, kiterjeszti a fenntartható utazás határait. Mindeközben a mobilitási szolgál-
tató bővíti innovatív megoldásait, és gyors ütemben terjeszkedik az európai és 
az egyesült államokbeli távolsági közösségi autóbuszos közlekedés piacán is.

Még zöldebb mobilitás

A vállalat már egy éve elindította távolsági 
hálózatában az első elektromos autóbu-
szokat, mostantól pedig ennél is tovább 
lépve, a Greenpeace Energy által bizto-
sított, kizárólag szélerőműtelepekről és 
vízerőművekből származó zöld árammal 
működteti a vonatait. 

A világ teljes szén-dioxid-kibocsátá-
sának 25 százalékát a közlekedés adja. 
A FlixMobility kötelességének érzi, hogy 
részt vegyen az emissziócsökkentésben, 
amit André Schwämmlein, a FlixMobility 
alapítója és ügyvezető igazgatója így fo-
galmaz meg: „Azok, akik velünk utaznak, 
nemcsak óriási hálózatunkból, kényelmes 
és megfizethető szolgáltatásainkból profi-
tálnak, hanem velünk együtt építik a zöld 
jövőt.”

Miután tavaly a világon elsőként Fran-
ciaországban és Németországban tá-
volsági útvonalon kezdett elektromos 
buszokat használni (2018 áprilisában 
indult az első e-busz Párizs és Amiens 
között, majd néhány hónappal később a 
Frankfurt–Mannheim vonalon, a frankfurti 
repülőteret és Heidelberget is érintve), a 

cég mostantól 4 vonatát a Greenpeace 
Energy 100 százalékban zöld áramával 
működteti olyan útvonalakon, ahol a vas-
úti versenytársak még mindig részben 
szennyező szénerőművekből származó 
elektromosságot használnak. 

A FlixTrain az első és egyetlen német 
vasúti szolgáltató, amelynek a vonatai 
teljes mértékben zöld energiával üzemel-
nek. A környezetvédelmi szempontok a 
társaság üzletpolitikájában kiemelt helyet 
foglalnak el, ezért ahogy bővítik a vas-
úti hálózatukat, úgy törekszenek egyre 
inkább arra, hogy a felhasznált energia 

ugyanolyan zöld legyen, mint a vonatok 
külseje.

Úton az egyszer teljesen kibocsátás-
mentes személyszállítás felé, a FlixBus je-
lenleg is lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy 
kompenzálják utazásuk szén-dioxid-ki-
bocsátását. A foglalás során egy rubrika 
kipipálásával minden utasnak lehetősége 
van egy kisebb, jegyártól függően 1–3 
százalékos hozzájárulással támogatni a 
környezetet. Ez az összeg az utazás kibo-
csátásának kompenzálása mellett egy ki-
sebb, más kibocsátást csökkentő projek-
tek támogatására használható adományt 
is magában foglal.

Egyszerű jegyvásárlás és fizetés

A FlixBus tovább bővítette innovatív megol-
dásait, miután elérhetővé tette felhaszná-
lóinak az Apple Pay fizetési lehetőséget. A 
jegyvásárlás gyorsabbá és kényelmeseb-
bé válik az egyszerű, biztonságos és titko-
sított mobilfizetési móddal. A felhasználó-
barát digitális megoldások a FlixBus üzleti 
modelljének szerves részét képezik a vál-
lalat 2013-as alapítása óta. Az anyacég, 
a FlixMobility 200 fős csapattal fejleszti 
folyamatosan a cég technológiai ajánlatát, 
többek között olyan megoldásokat is in-
tegrálva a FlixBus alkalmazásába, mint az 
Apple Pay. A biztonság és adatvédelem az 
Apple Pay rendszerének központi eleme. 
Ha a felhasználók bankkártyájukat vagy hi-
telkártyájukat használják, a kártyaszámot 
sem az eszköz, sem az Apple szerverei 
nem tárolják el. Ehelyett egy egyedi azo-
nosítót rendel a tranzakcióhoz a rendszer, 
ami titkosítva kerül a készülék biztonsági 

FlixTrain, úton
a még zöldebb
mobilitás felé

Zöld árammal
töltik a FlixBus 
egyik e-buszát

DÉKÁNY ZSOLT
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moduljába (minden fizetéshez egyedi, di-
namikus biztonsági kód tartozik).

A FlixBus iOS alkalmazásának felhasz-
nálói egy Apple Pay ikont találnak a fize-
tési lehetőségek között, aminek segítsé-
gével néhány kattintással lebonyolíthatják 
vásárlásukat, hiszen a fizetéshez szüksé-
ges információkat az Apple Wallet tárolja. 
Az Apple Pay egyszerűen beállítható, a 
fizetési funkció jelenleg az Apple Watch, 
iPhone SE és iPhone 6 vagy annál újabb 
készülékeken érhető el. Azok az alkalma-
zások és weboldalak, amik elfogadják az 
Apple Pay-t, egyszerű online vásárlási 
lehetőséget biztosítanak a Touch ID vagy 
Face ID azonosítással. Nem szükséges 

manuálisan kitölteni hosszú űrlapokat, 
majd újra és újra bevinni a számlázási 
vagy szállítási információkat.

Egységes szolgáltatás

A FlixBus megvásárolta a franciaországi 
székhelyű Transdev Grouptól a Eurolines 
és isilines távolsági buszszolgáltató-
kat. A megállapodás magában foglalja a 
Eurolines által Franciaországban, Hollan-
diában, Belgiumban, Csehországban és 
Spanyolországban működtetett vállalkozá-
sokat, és ezek 25 országon átívelő busz-
hálózatát. A Eurolines isilines márkájával 
belföldi útvonalakon is szolgáltat Francia-
országban. Azokon a piacokon, ahol a 
Eurolines-nak vállalatai vannak, a FlixBus 
helyi ügyvezető igazgatói irányítják a cé-
geket. A Transdev Group megtartja B2B 
buszbérlő szolgáltatását Franciaország-
ban, amit Transdev márkanév alatt üzemel-
tet a korábbi isilines helyett. A következő 
hónapokban a FlixBus és a Eurolines mun-
katársai közösen dolgoznak szervezete-
ik és hálózataik összehangolásán, ezzel 
egységes, kombinált ajánlatot biztosítva 
párhuzamos szolgáltatások helyett.

New York, New York…

A mobilitási startup elindította járatait 
az Egyesült Államok keleti partján, több 
mint napi 10 összeköttetést kínálva New 
York City, Washington D.C., Baltimore és 
Richmond között. A zöld buszok május 
30-án bukkantak fel először Manhattan 

utcáin, pontosan egy évvel azután, hogy 
a FlixBus megkezdte működését az USA-
ban. Az akkor Kaliforniában induló szol-
gáltatás mostanra 9 államban érhető el, 
idén márciusban Texas, Louisiana és Mis-
sissippi, áprilisban pedig Utah is a FlixBus 
hálózatának részévé vált.

A New York City és Washington D.C. 
közötti közlekedési folyosón való megjele-
nés komoly mérföldkő a FlixBus globális 
terjeszkedésében. Ez az Egyesült Álla-
mok legfrekventáltabb útvonala, egyúttal 
a világ egyik legforgalmasabbja is. A társa-
ságnál úgy látják, az egy évvel ezelőtti si-
keres nyugati parti szolgáltatásbevezetés, 
majd a délen és délnyugaton történő növe-
kedés során világossá vált, hogy az ame-
rikaiak igénylik az utazási alternatívákat 
és nyitottak arra, hogy távolsági busszal 
utazzanak. Évről évre csökken azoknak 
a fiataloknak a száma, akik autót vásá-
rolnak, eközben egyre többen fordulnak 
a közösségi mobilitás felé. Így a FlixBus 
épp akkor terjeszkedik az USA piacán, 
amikor növekszik azoknak amerikaiaknak 
a száma, akik valós utazási alternatívaként 
tekintenek a távolsági buszra. A FlixBus 
saját kutatása szerint új utasaik között kö-
zel 65 százalék azoknak az aránya, akik 
korábban soha nem utaztak távolsági au-
tóbusszal, így a vállalat vélhetően új piacot 
teremt az iparágon belül.

A FlixBus célja, hogy modernizálja a 
tradicionális buszpiacot. A vállalat egye-
dülálló üzleti modelljének lényege, hogy 
míg a buszok napi működtetéséről nagy 
tapasztalattal rendelkező helyi buszpart-
nerek gondoskodnak, a FlixBus csapata 
felügyeli az üzemeltetést, gondoskodik a 
technológiai fejlesztésről, hálózattervezés-
ről, illetve marketing és sales tevékenysé-
get végez. A FlixBus a kezdetektől úttörője 
a buszos iparág technológiai fejlesztései-
nek. A mobilalkalmazás, az Apple Pay és 
Google Pay integráció, a virtuális valóság 
megoldások alkalmazása egyes amerikai 
járatokon és a világ első menetrend szerin-
ti elektromos távolsági buszának elindítása 
mind ebbe az irányba mutatnak.

ZÖLD BUSSZAL PLOVDIVBA
A múlt hónap közepétől közvetlen járatokat indított a FlixBus Plovdivba, Európa Kul-
turális Fővárosába. Budapestről és Szegedről mindennap indulnak éjszakai távolsá-
gi buszok Bulgária második legnagyobb városába. A cég 2018 márciusa óta bizto-
sít átszállás nélküli összeköttetést három magyar városból Szófiába, most a hálózat 
tovább terjeszkedik egészen Plovdivig.
„Plovdiv 2019-ben kiemelt turisztikai jelentőséggel bír. A FlixBus ajánlatát rugalma-
san igazítjuk utasaink igényeihez, most is igyekszünk a város iránt megnövekedő ér-
deklődésre reagálni. Bízunk benne, hogy minél több magyar utazó fedezi majd fel Eu-
rópa Kulturális Fővárosát zöld busszal” – mondta Arany László regionális ügyvezető 
igazgató.

A FlixBus az USA keleti partvidékén is megvetette a lábát

Az európai terjeszkedés újabb állomása, 
a Eurolines megvásárlása

Gyorsabb, 
kényel-
mesebb
jegy-
vásárlás 
Apple
Pay-jel
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MOZAIK

A legnagyobb európai autós seregszemle Genfben

A benzines világ utolsó szép évei
Két világ harca zajlott a genfi csillogó díszletek között. Egy világ, ahol az 
autó minél erősebb, minél gyorsabb, ahol a vezető számára minden meg-
tett kilométer egy élményt jelent, ahol az autó az önkifejezés eszköze és 
sok esetben kiváló befektetés is. A másik világ a fenntartható mobilitásról, 
a villanyautókról, a megosztásról szólt, ahol csak a használatért fizetnek 
a felhasználók, akik minél rövidebb időt szeretnének az autóban eltölteni.

Öblös, dübörgő hanggal indul be egy 
Huayra V12-es motorja a Paganini stand-
ján. Ez a szuper luxus kategória, amely 
innen nézve tucatterméknek tekinthető 
Ferrari és Lamborghini felett helyezkedik 
el. Az évi 40 autó esetében természetes, 
hogy itt minden egyedi, a külső színtől a 
belső varrásig a vevővel egyeztetve terve-
zik és kézzel készítik el a járműveket. Ez 
az önkifejezés egyik lehetséges módja, el-

sősorban sztárfocistáknak, sikeres bróke-
reknek. Ugyanakkor egy olyan befektetési 
forma is, amely az elmúlt 10 évben rendre 
túlszárnyalta az aktuális slágerportfóliókat. 
Nemcsak a veterán autók felújítása lehet jó 
üzlet, hanem az új, általában limitált széri-
ás szuper sportkocsik vásárlása is, hiszen 
ezek értéke egyre növekszik.

A nagy gyártók sem maradhatnak ki a 
jó üzletből, így a Volkwagen csoporthoz 
tartozó Bugatti méregdrága 1500 lóerős 
Chiron sorozatából készített egy szerke-

zetileg azonos, de könnyített és kanyarok-
ra optimalizált Divo sorozatot, amiből az 
1,6 milliárd forintos árcédula ellenére már 
minden egyes darabot eladtak a tervező-
asztalról. Majd idén még erre is rálicitál-
tak egy egyedi, La Voiture Noir járművel, 
amelyet minden idők legdrágább jármű-
veként, 16,5 millió eurós (~5,2 milliárd 
forint) áron kínálnak. 

Ferdinand Porsche dédunokája, Piech 
saját nevén autómárkát alapított, amelyet 
egy luxusnappali díszletei között mutat-
tak be az érdeklődőknek. A Mark Zero 
Concept tisztán elektromos hajtású, de 
klasszikus vonalú, hosszú orrú sportku-
pé, amelynek vezető formatervezője a 
magyar származású Varga László.

Európa későn ébredt a villanyautók 
felfutásával kapcsolatban, így a tervezé-
sek elhúzódása és az akkumulátorgyártó-
kapacitások elégtelensége miatt lépés-
hátrányba került. A dízelbotrány után hi-
hetetlen, hogy a legnagyobb gyártó, a 
Volkswagen még mindig nem tud bemutat-
ni olyan elektromos autót, amely a piacon 
jelentősebb számban értékesíthető lenne. 
Miközben a Toyota százezres darabszám-
ban értékesíti hibrid és elektromos mo-
delljeit, a Nissan teljesen elektromos Leaf 
modelljét a nagy kereslet miatt alig tudja 
leszállítani, a Tesla Amerikából ezerszám 
hajózza át prémium kategóriás autóit.

Kínában gyártják ma a legtöbb elekt-
romos autót a világon, de a helyi gyártók 
eddig nem tudták megvetni lábukat az 
igényes európai piacon. A Geely évekkel 
ezelőtt bevásárolta magát a patináns svéd 
Volvo gyárba, és nagyon sikeres benzines/
dízel modelleket gyárt, miközben a skan-
dináv márka híresen biztonságcentrikus 
képét is megtartotta. Ezen a platformon 
most önálló villanyautó gyártmányokat is 
bemutat, Polestar néven. Ezeket a kocsi-
kat előre felkészítették az autómegosztó 
szolgáltatásokhoz, de akár olyan funkciók 
is elérhetőek, mint a csomagtér távolról 
történő kinyitása, ha a futár számára az 
utcán parkoló autót adnánk meg címként.

Az önvezető funkciók lassan minden 
kategóriában megjelennek, de a jogi sza-
bályozás miatt csak segédeszköznek te-
kinthetők. Így az Audi versenyelőnye sem 
használható ki azzal, hogy elvileg első-
ként 3. szintű önvezetést kínál egyes au-
tóiba, amely már biztonságkritikus funkci-
ókat is át tud venni az autóvezetőtől.

SCHULEK TIBOR

Bugatti-stand a világ legdrágább új gyártású autójával

Putyin elnök limuzinját 
már a gazdag oroszok is 
megvásárolhatják
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VASÚT

A budapesti elővárosi vonalakon csökkenhet a menetidő, javulhat a menetrendszerűség

Jövő februárra forgalomba áll tizenegy emelete s motorvonat
Százmilliárd forintos értékben szerezhetett be a MÁV-START emeletes motor-
vonatot a jelenlegi EU-s finanszírozási ciklus forrásainak terhére. Ezért az ösz-
szegért 19 darab hatkocsis szerelvényt szállít le a svájci STADLER 2020 végéig.

A tervek szerint hét szerelvény Z50-es 
zónázóvonatként jár a Nyugati pályaud-
var–Cegléd–Szolnok viszonylaton, míg 
11 szerelvény a Budapest–Vác–Szob 
vonalon közlekedik majd személy- és 
zónázóvonatként egyaránt (mindkét vo-
nalon kizárólag FLIRT motorvonatokkal 
vegyesen), egy pedig tartalék lesz, leg-
alább 94 százalékos rendelkezésre állást 
feltételezve.

A MÁV-START már középtávon azzal 
számol, hogy további 21 emeletes KISS 
motorvonatot szerez be (a meglévő ke-
retszerződés alapján legkésőbb 2025 
áprilisáig történő megrendeléssel), és 
így a teljes budapesti elővárosi hálózaton 
motorvonati közlekedésre állnak át – a to-
vábbi emeletes szerelvényeket a győri, az 
Újszász-szolnoki és a fehérvári vonalakra 
szánva. Ebben az idilli helyzetben már az 

emeletes motorvonatok hétvégi és nyári 
távolsági forgalomban való felhasználá-
sára is lehetőség nyílik, különösen, ha a 
Déli pályaudvar alagútjának átalakításával 
mindkét vágány alkalmassá válik a Déli pá-
lyaudvar és Kelenföld között is az emele-
tes vonatok közlekedésére.

A távolsági forgalomban a 600 férő-
helyes motorvonat csak 440–480 ülő 
utast szállítana a MÁV-START szándékai 
szerint. A hosszanti, ablak és csomag-
tartó nélküli ülésekre nem számolnak 
utasokkal, azzal viszont igen, hogy az 
alapesetben 12 kerékpárhely – 48 ülés 
kiszerelésével – 36-ra bővül a nyári hó-
napokban (három kocsi között arányosan 
szétosztva). A KISS motorvonat minden 
ajtajánál és a kocsik közötti átjáróknál is 
beépítik az optikai utasszámláló berende-
zést (IBIS), így a vonat és akár a megállók 
kijelzőin, valamint a Vonatinfó applikáció-
ban is látszik majd, melyik kocsi mennyire 

zsúfolt, érdemes-e előrébb vagy hátrébb 
állni a peronon, kocsit váltani a vonaton.

Ha az egyes vasútvonalakon az elővá-
rosi forgalomban kizárólag korszerű mo-
torvonatok közlekednek, akkor csökken-
teni lehet a rosszabb menetdinamikával, 
lassabb utascserével kalkulált menetidőt. 
Nem véletlen, hogy a menetrendszerűség 
szempontjából leginkább kritikus vonala-
kon állnak már első ütemben forgalomba 
az új szerelvények, amitől azonnali menet-
rendszerűség-javulás remélhető. További 
menetidő-megtakarítás ezt követően már 
csak a repülőtéri vasútvonal megépítésé-
től, a Kelenföld–Déli, a Kőbánya-Kispest–
Nyugati és a Rákospalota-Újpest–Nyugati 
vonalszakaszok átépítésétől, valamint a 
vonatok menesztésének megszüntetésé-
től lesz várható.

A KISS motorvonatok építése már na-
gyon előrehaladott állapotban van, amiről a 
belorusz főváros, Minszk melletti gyárban 
lapunk főszerkesztője is meggyőződhe-
tett. A STADLER a kevés nyugati befektető 
egyike a volt szovjet tagköztársaságban, 
ahol azonban nem ismeretlen a minőségi 
gépgyártás, a világ egyik legnagyobb trak-
torgyára (egykor MTZ, ma Belarus) máig 
az egyik legjelentősebb termelőcég az or-
szágban. A magyar, lengyel, de akár svájci 
STADLER telephelyek hatékonyságával és 
minőségével bátran összevethető belorusz 
gyárban alapvetően a szélesnyomtávon (is) 
közlekedő szerelvényeket gyártják, de a 
többi gyár kapacitáshiánya miatt jelenleg 
a normálnyomtávú piacokra is szállítanak 
járműveket. Tehetik, hiszen az amúgy ro-
hamléptekben bővülő gyár területén a jár-
műveket még vendégforgóvázakon, illetve 
darukkal mozgatják, az amúgy Szolnokon 
gyártott forgóvázak bekötése csak később, 
az EU területén történik meg, a betétkocsik 
esetében jelenleg épp Dunakeszin.

ANDÓ GERGELY
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LÉGI KÖZLEKEDÉS

Az UTM iparág megkerülhetetlen szereplőivé szeretnének válni

A HungaroControl
élen jár az innovációban
A légi közlekedési iparág felismerte a fejlesztés szükségességét, az in-
nováció jelentőségét, azonban a légiforgalmi irányító cégek közül csak 
kevés kezdte meg a konkrét munkát. A HungaroControl ebben élen jár, 
hangzott el a társaság közelmúltbeli sajtótájékoztatóján.

A változások fő mozgatórugóját többek 
között a progresszív kapacitásnövelés, 
a nagyobb biztonság, az alacsonyabb 
költségek, a kiszámítható közlekedés, a 
kisebb környezetkárosítás és diszruptív 
technológiák jelentik. A HungaroControl 
(HC) stratégiájában ezért fontos szerepet 
tölt be a K+F tevékenység, a külső innová-
ciós partnerekkel való együttműködés és 
kapcsolatépítés mind Európában, mind 
Európán kívül.

A kiemelt innovációs projektek kö-
zül a jelenleg alapkutatási fázisban lévő 
Gesture Control (EEG) keretében az ún. 
gesztusok által történő vezérlési tech-
nológiai ismeretek megszerzésével, az 
elektrofiziológiai mérőeszközök, mérési 

módszerek, valamint az agyhullámokkal 
történő irányítás kutatásával és fejlesz-
tésével foglalkoznak a HC szakemberei, 
vizsgálva mindezek ATM-en belül történő 
felhasználási lehetőségeit.

A Virtual Pseudo Pilot már alkalmazott 
kutatás. Egy olyan célszoftver, amely hang-
felismerő technológián alapulva végrehajt-
ja az ATM szimulációk során az álpilóta-fel-
adatokat. A program felismeri az irányítók 
által a fónia szabályai szerint adott szóbeli 
utasításokat, átkonvertálja azokat informa-
tikai értelemben vett paranccsá, valamint a 
szövegből átalakított hangon visszamondja 
az álpilóta helyett az utasítást az irányító-
nak. A fejlesztés jelentős szimulációs költ-
ségcsökkentést eredményezhet.

Ezek mellett mint termék/szolgáltatás 
említendő a 3D airport modelling elkészí-
tése, amely a Remote Tower megoldás 
részeként a kamerapozíciók meghatá-
rozásának az eszköze lehet. Klasszikus 
toronyépület esetében segíti az épület 
elhelyezését, alkalmas új reptéri épü-
letek takarásvizsgálatára, hosszútá-
von pedig megfelelő alapja lehet a 3D 
toronyszimulátornak is.

Az UTM kapcsán fontos a megfelelő 
jogszabályi környezet, amely egyszerre 
szavatolja a légtér biztonságát és támo-
gatja az innovációt. Az európai uniós sza-
bályozás az unió teljes területén közös 
előírásokkal rendezi a pilóta nélküli légi 
járművek üzemeltetésének kérdéseit. 
A HungaroControl az UTM iparág meg-
kerülhetetlen szereplője szeretne lenni 
itthon és nemzetközi szinten egyaránt. 
Olyan rendszer kialakítására törekszik a 
társaság, amely támogatja és elősegíti 
az üzleti és magáncélú drónalkalmazást, 
amihez számos UTM funkciót kell biz-
tosítani. A HungaroControl elkészítette 
a drónrepülések regisztrálására és a 
repülésekhez használt légterek elkülö-
nítésére alkalmas UTM portál első ver-
zióját, a mydronespace.hu-t, valamint a 
MyDroneSpace telefonos applikációt.

BETEGSÉG, RENDBONTÁS, MADÁRNAK ÜTKÖZÉS
A világszerte növekvő légiforgalommal együtt emelkedik a kritikus intézkedést igény-
lő járatok száma is. A HungaroControl légiforgalmi irányítói közel negyedmillió repü-
lőgép biztonságos közlekedését segítették az idei év első négy hónapjában, miköz-
ben több váratlan eseménnyel kellett megküzdeniük. A repülésbiztonság érdekében 
közel 100 alkalommal jelentették különleges intézkedés szükségességét.
Az idén 20 repülőgépnek kellett a leszállásban elsőbbséget biztosítani orvosi ellá-
tást igénylő utas, 5 gépnek pedig a fedélzeten történt rendbontás, garázdaság miatt. 
Tíz alkalommal fordult elő, hogy egy járat madárral ütközött, ami műszaki problémát 
okozhat, ezért ilyenkor biztosítani kell a futópálya azonnali átvizsgálását, illetve fel 
kell készülni arra az esetre, hogy emiatt a gép azonnali biztonságos leszállást kér. A 
tavaszi időszakban gyakran az időjárás miatt kellett úgynevezett kitérő tevékenység 
végrehajtásában támogatni a pilótákat. Sokszor okoztak gondot a magyar légtérben 
azonosítás nélkül repülő légi járművek, amelyek személyzetével a légiforgalmi irá-
nyítók nem tudták felvenni a kapcsolatot. Ezekben az esetekben a HungaroControl a 
Magyar Honvédség fegyveres légvédelmi készenléti erőit értesíti. Az év első harma-
dában a vadászpilóták 45-ször álltak készenlétben, és 3 alkalommal kellett intézked-
niük. A Gripenek felszállása után a kapcsolat minden esetben helyreállt…

WORKSHOP AZ EURÓPAI
LÉGTÉR-
TÖREDEZETTSÉGRŐL
A légiforgalmi hálózat töredezett-
ségének hatásairól tanácskoztak 
az európai légiközlekedési iparág 
szakemberei és döntéshozói a Ma-
gyar Tudományos Akadémián. A 
HungaroControl közreműködésével, 
120 fő részvételével megrendezett Re-
search Workshop on Fragmentation in 
Air Traffic Management című kétnapos 
nemzetközi konferencia előadói olyan 
operatív, technológiai, jogszabályi, 
közgazdasági tényezőket és fejleszté-
si lehetőségeket vázoltak fel, amelyek 
kiemelt fontosságúak lehetnek az eu-
rópai léginavigációs szolgáltatás uniós 
policy-making és jogalkotási folyama-
taiban.
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Komplex szolgáltatások
a céginformáció területén:
>  Fizetésképtelenség előrejelzése
>  Tulajdonosi kapcsolatok feltárása

és vizualizálása
>  Értesítés a negatív információkról

és az egyéb változásokról
>  Fizetési tapasztalatok
>  Javaslat az üzleti kapcsolat létesítésére
>  Javaslat a kereskedelmi hitelkeretre
>  Teljes mérleg és eredmény-kimutatások

pénzügyi mutatószámokkal
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Próbálja ki online céginformációs rendszerünket 3 napig ingyenesen!

web: www.ceginformacio.hu * Tel: +36 (1) 3333-000 * e-mail: ertekesites@ceginformacio.hu
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