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Jármű- és pályaberuházásokkal
törne ki a MÁV

Fotó: Szecsődi Balázs

Ambícióban nincs hiány a MÁV
menedzsmentjében, meggyőződhettek róla a közlekedéssel foglalkozó újságírók is, akiket háttérbeszélgetésre hívott össze a
cég kommunikációs szervezete.
Az intenzívebbre csavart kommunikáció mellett a vasúttársaság régóta esedékes finomhangolása is megkezdődött, de az
„áttörést” továbbra is a 160-as
tempójú közlekedéstől, illetve a vadonatúj járművektől várják.
ANDÓ GERGELY

– Lassan egy éve vezeti a MÁV-ot, volt
ideje megismerni a céget. Hogy látja annak helyzetét?
– Tíz hónapja vagyok a MÁV-nál, ami
életem legizgalmasabb időszaka. Úgy
gondolom, hogy az elmúlt hónapokban
jelentős lépéseket tettünk a MÁV közszolgáltatási színvonalának emelésére,
az utasok minőségi kiszolgálására és
komfortérzetének növelésére, mindezt
a vállalatcsoport pénzügyi stabilitásának
fenntartása mellett. Kollégáimmal a MÁVcsoport 2030-ig elérendő céljait tekintve
kidolgoztunk egy stratégiát, ami alapul
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szolgál a szakminisztérium ugyancsak
2030-ig szóló, az ország versenyképes
vasúti fejlesztéseit meghatározó iránymutatásának. Fontos tudnunk, mit akarunk,
és látnunk, mi az a cél, amit reálisan elérhetünk.
– Az elmúlt évek vasúti nagyberuházásai hozzásegítettek a vasút helyének
jobb pozicionálásához?
– Az uniós források segítségével megújult pályaszakaszok és infrastruktúra
által javult a szolgáltatás minősége. Jelenleg 82 km-en lehet 160 km/h-val köz-

lekedni, de ez a szám a további fejlesztéseknek köszönhetően 2022-re 400–500
km-re nőhet. Nagymértékben javítja a
színvonalat az is, hogy 19 kétszintes KISS
motorvonatot már megrendeltünk. Ezek
közül 11 jövő év elején forgalomba állhat
a legforgalmasabb váci és ceglédi vonalakon. Az elővárosi forgalom jelentős részét
így már javarészt modern, komfortos, alacsonypadlós vonatokkal tudjuk kiszolgálni. Jelentősen, akár 20–30 százalékkal
is nőtt az utasszám az esztergomi, a székesfehérvári és a dél-balatoni vonalakon,
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amelyeken már befejeződött a pályafelújítás, és új, kényelmes járatok közlekednek. A megkezdett fejlődési pálya tehát jó
irányban halad, azonban számos tennivaló maradt.
– Az európai uniós fejlesztések
nagyrészt a korridorokat célozzák. Honnan lenne forrás a belső szakaszok fejlesztésére?
– Az új, 2021-től induló uniós ciklusban a vasút lesz a közlekedési területen
a fő pénzügyi kedvezményezett. A NIF-es
beruházásokra épülő karbantartási-fejlesztési startégiánkkal szeretnénk a fővárosból Debrecenbe két órára, Győrbe
80 percre, Miskolcra egy óra 47 percre
csökkenteni a menetidőt 2025-re. Ehhez
85 új villanymozdony beszerzésével is
számolunk, hiszen jelenleg ETCS 2 rendszerrel felszerelt, 160 km/h sebességű
vontatóképességgel nem rendelkezünk.
– Honnan lesznek ehhez a tervhez
kellő számban emeltsebességgel közlekedni képes kocsik?
– A távolsági vasúti eszközöket modernizálni kell, hiszen az átlagban 40
éves személykocsik 30 százalékán van
csak légkondicionálás és zártrendszerű
WC. A járműfelújítási programunk 2012ben indult el, és mára több mint 750 személykocsiban emeltek az utazási komforton. A 18 darab CAF gyártmányú, fülkés
kocsi közül 2019-ben havonta két kocsit

újítanak fel, így 2020 első fél évének végére az összes elkészülhet. A 47 darabos
CAF-flottából 29 már jelentős mértékben
megújult, a többi felújítása is folyamatban
van. A 121 darab 2. generációs IC-kocsi
belső terét is teljesen korszerűsítik. A
flottából már elkészült 73 mellett idén további 15 átadása várható. Áttörést az IC+
program jelent, július közepéig elkészült a
huszadik IC+ kocsi is, ezt követően kezdődik el újabb 70 darab, belföldi forgalmú IC+ összeszerelése. Évente 40 kocsi

osztályon utazók számára. Ezzel valamennyi belföldi intercityben megjelenhet
a prémium osztályú szolgáltatás, amit két
fülkében négy–négy ülőhellyel alakítunk
ki. Lesz másik két fülke is (hat–hat hellyel)
a csendben utazni vágyóknak, illetve egy
termes elsőosztályú rész is 17 ülőhellyel.
A belföldi többcélú kocsik 52 ülőhelyesek, további két kerekesszékes utazhat
biztonságosan bennük, nyolc kerékpár
szállítására is alkalmasak lesznek, valamint két családi szakasz is megtalálható

Az új, 2021-től induló uniós ciklusban a vasút lesz
a közlekedési területen a fő pénzügyi kedvezményezett.
gyártása a cél, akár évtizedes távlatban,
hiszen csak a MÁV-START-nak még 300
darabra lenne szüksége. Bízom benne,
hogy hamarosan megszületik a kormányzati döntés a gyártás folytatásáról a 70
darabon túl, hogy tovább tudjuk növelni a
távolsági utasforgalom minőségét.
– Miben ad többet az IC+, mint a mai
intercity vonatokban közlekedő vagonok?
– A 70 belföldi forgalmú kocsiból
35 többcélú kocsi – a kerékpáros és
kerekesszékes utazókra is gondolva –,
35 pedig elsőosztályú vagon lesz büférésszel, természetesen nem csak az első

Július közepén kigördült a szerelőcsarnokból
az első KISS-motorvonat a Dunakeszi Járműjavító Kft. telephelyén

az utastérrel egy légtérben, de attól elkülönítve, öt üléssel. Ezekből a kocsikból is
juthat minden intercitybe egy. Gazdasági
és fenntarthatósági szempontól pedig
nem kérdés: egy régi kocsi felújítása modern mellékhelyiséggel, ajtóval és légkondicionálóval harmadannyiba kerül, mint
egy új IC+ kocsi, ami legalább 40 évig tud
szolgálni.
– E szerint minden intercity vonatban lesz büférész. Biztos ez a jövő?
– Azt gondolom, hogy a többórás,
kulturált utazáshoz ez hozzátartozik. A
Balaton Expresszben teszteljük jelenleg
a szolgáltatást. Ígéretes számnak tartom,
hogy az első két hét alatt több mint 3200
vendég vette igénybe a szolgáltatást,
amelyhez, úgy vélem, az utasbarát árazás
is hozzátartozik. Reméljük, hogy a többi
vonalunkon is lesz igény erre a plusz szolgáltatásra.
– A budapesti elővárosi forgalom kihívásaira, úgy tűnik, az emeletes motorvonat a válaszuk. Ezért módosították a
szerződést is a gyártóval?
– Kapacitásban is meg kell felelni az
utazási igényeknek, ami ma már több vonalon napi szintű kihívást jelent. A magunk
részéről mindent megteszünk, hogy a már
megrendelt 19 darab, 600 férőhelyes
emeletes KISS szerelvény mellé további
21 is érkezhessen mihamarabb. Ennek
érdekében módosítottuk a szerződést
a gyártóval, a megrendelő MÁV- START
számára a fizetési feltételek tekintetében nagyobb mozgásteret adva. Ha van
kormányzati szándék a jövő évek uniós
forrásainak terhére motorvonat-beszerzésre, azok akár már a 2021-ben induló
pénzügyi ciklus előtt megrendelhetők, így
2021–2022-ben forgalomba is állhatnának. Emellett a menetrendszerűség és a
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A MÁV CSOPORTSZINTŰ ÜZLETI EREDMÉNYE
2018-BAN
A vállalatcsoport adózás előtti eredménye 17,9 milliárd Ft volt, a teljeskörűen bevont
leányvállalatok (hét társaság + MÁV) halmozott eredménye 19,6 milliárd Ft. Személyszállítási és pályahálózat-működtetési költségtérítésből 2018-ban a MÁV 85 milliárd
Ft-ot, a MÁV-START 165,9 milliárd Ft-ot, a MÁV-HÉV pedig 8,8 milliárd Ft-ot használt
fel. Az értékesítés nettó árbevétele 142,1 milliárd Ft volt csoportszinten. A személyi
jellegű ráfordítások 2018-as értéke 223,2 milliárd Ft-ot tett ki, mely tartalmazza a
12 százalékos bérfejlesztést. A vállalatcsoport záró létszáma 2018. december 31-én
37 004 fő volt. A MÁV 2018-as évi beruházási teljesítménye 57,5 milliárd Ft, ebből
a pályavasút 29,9 milliárd forintot költött el, járműfejlesztési projektekre 20 milliárd
forint jutott.
A MÁV hosszú lejáratú adósságának állománya 2018-ban összességében 13 milliárd
Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A hiteltörlesztéshez szükséges forrást hatékonyságjavítással sikerült előteremteni. A MÁV 18 milliárd Ft, a MÁV-START 20 milliárd Ft beruházási hitelállománnyal rendelkezett év végén, mindkettő az első 60 darab
FLIRT finanszírozóhitele (30-at még a MÁV vett meg közülük, majd bérbe adta azokat
a később létrejött MÁV-START-nak). A MÁV hitelállománya 2021 végére csökkenhet
nullára.
menetidők javítása a fő célunk, illetve új
megállók létesítése Budapesten belül,
akár a saját forrásaink terhére. A Keleti
pályaudvar kéthetes lezárása megmutatta, hogy van igény a Kőbánya (Rákos
állomás)–Angyalföld–Újpest–Óbuda tengelyen a személyvonat-közlekedésre. Ez
a városrészek között háromszor-négyszer
gyorsabb más eljutási lehetőségnél, még
csúcsidőn kívül is.
– A menetidők lefaragását hogyan
képzeli el?
– A lassújelek felszámolása mellett
lehetőség van olyan menetrendi struktúrákat bevezetni, ahol az utasok a lehető
legkevesebb köztes megállással érik el
az úti céljukat. Egy 2023-ig tartó program

a legnagyobb forgalmat adó vonalainkat.
Július elején megjelent a közbeszerzési
felhívásunk ágyazatrostáló, dinamikus
vágánystabilizátor, kitérő szabályozó és
sínköszörűgépek gyártására vonatkozóan. Az új gépek kiemelten fontos szerepet
kapnak majd a vasúttársaság saját pályakarbantartási és felújítási munkáiban. Az
új berendezésekkel gyorsabb ütemben
szüntethetjük meg a sebességkorlátozásokat, ennek köszönhetően pedig megbízhatóbb és komfortosabb utazási körülmények várják majd az utasokat.
– Felvetették 10+6 hibrid, dízelmotorokkal is felszerelt, de felsővezetékről
is üzemelni képes motorvonat beszerzését. Miért?

A mobilitási közszolgáltatás komplex társadalmi és politikai kérdés,
így ebbe beavatkozni sosem lesz konfliktusoktól mentes.
keretében 50 nagy utasforgalmú helyszínen tervezünk beavatkozást, köztük olyan
fővárosi helyszíneken is, mint Kőbánya
alsó, Zugló vagy Kőbánya-Kispest, illetve több nagyforgalmú elővárosi vonalon.
Kőbánya alsón és Zuglóban már elkezdtük a karbantartást, a Kökire pedig már
meghirdettük a pályázatot. De reméljük,
ennél komolyabb források is rendelkezésre állnak majd a lassújelek és különféle
szűk keresztmetszetek felszámolására. A
MÁV menedzsmentje a közúti nagyberuházások kifutásával párhuzamosan évente mintegy 50 milliárd forint hazai költségvetési forrást szeretne fordítani erre
a célra, hogy versenyképessebbé tegyük
52

– Megnyílt a lehetőség a szén-dioxidkibocsátáshoz kapcsolódó kvótapénzek
közlekedésfejlesztési célú felhasználására. Eddig a közlekedés energiahatékonyságának javítása e forrásból nem volt
lehetséges. Az ilyen ötleteinket kell most
projektté gyúrni, majd pályázattá. Mi első
körben a Balaton északi partján számolunk velük, de más viszonylatok is szóba
jöhetnek, hiszen például Salgótarján,
Mátészalka, a Tisza-tó és Szekszárd sem
érhető el csak villamosított vonalakon a
fővárosból.
– A „hagyományosan” busszal kiszolgált települések vasúti elérésének
javítása nem járhat érdekütközéssel?
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– Egyre gyakrabban lehet hallani,
hogy a párhuzamosságot meg kell szüntetni. A mobilitási közszolgáltatás egy
komplex társadalmi és politikai kérdés,
így ebbe beavatkozni sosem lesz konfliktusoktól mentes. A MÁV-nak mint üzemeltetőnek azonban kell, hogy legyen víziója,
és képesnek kell lennie javaslatokat tenni,
látva, milyen eszközei és kapacitásai vannak. Például Budapest és Székesfehérvár
között most is rendkívül versenyképes a
vasút, mégis rendkívül nagyszámú busz is
jár a két város között, mert nem egységes
rendszerben működtetjük a közösségi
közlekedést. Ha lennének intermodális
csomópontok és elegendő P+R parkoló,
könnyebb lenne az előrelépés, és nem
lenne konfliktusos az utasokat a vasútra
terelni. A vasúti és közúti helyközi közszolgáltatók 400–500 milliárd forintért
400–500 millió utast visznek el évente,
90 milliárd forint körüli árbevétel mellett.
A rendszer egyre többe kerül, küzdünk az
elavult eszközállománnyal, ezért is fontos
az összehangolás. E célok felé mutatnak
azok a kezdeményezések is, hogy az esztergomi vonal esetében a Pilisszántón
és térségében, a székesfehérvári vonal
esetében a Velencei-tó térségében élők
a helyközi autóbuszbérletekkel utazhassanak vonaton Budapestre, így az utasok
egyetlen bérlettel tudják igénybe venni a
vasúti elérést biztosító autóbuszjáratokat és a vonatokat, de ez csak a kezdet:
tarifaközösség kell.
– A MÁV közleményeiben gyakran
szerepel utalás arra, hogy egy beruházás, fejlesztés „saját forrásból” valósul
meg. Mekkora a mozgástere a MÁV menedzsmentjének évente?
– Egy MÁV méretű cégnek évente ki
kell tudni gazdálkodnia négy–ötmilliárd
forintot az állomásai és megállói karbantartására, felújítására, kisebb léptékű
fejlesztésére, mert a mai állapotok méltatlanok és tarthatatlanok. A Nyugatiban és
a Keletiben már megszüntettük a bódék
és pavilonok sorát, ettől önmagában sokkal kulturáltabb lett a környezet. Az ilyen
lépések sokat képesek javítani az utazási élményen, többek között ezért állítottunk fel egy állomásgondnoki hálózatot,
első lépésben 277 helyszín bevonásával
78 munkatárssal, de a hosszú távú cél,
hogy az 1400 megállós és állomásos hálózatunk nagy részére kiterjesszük. Szívügyem továbbá a parkolók építése az állomásokon, a jövő év végéig országszerte
411 új parkolóhely és 212 új kerékpárállóhely épül, többsége természetesen az
elővárosi vonalakon.

VASÚT

Felújított Jenbacherek a Dunántúlon, új nevet kapott a Vonatinfó

MÁV-START: fejlesztésre hangolva
2011-ben. Ezek közül két jármű került a
MÁV-START-hoz. A dízel motorvonatok a
MÁV-START és a GYSEV közötti kölcsönös járműhasználati megállapodás részeként közlekednek, a járművek teljes körű
karbantartását a GYSEV végzi a szombathelyi műhelyében.

Három megyeszékhelyet, Győrt, Veszprémet és Szombathelyt köti össze a
múlt hónap közepén forgalomba állt két Jenbacher motorvonat, amelyek
a GYSEV-től érkeztek a MÁV-START flottájába. A vasúttársaságnál egy
percre sem áll le a kocsipark korszerűsítése, miközben megváltoztatták a
Vonatinfó alkalmazás nevét is.

Fotók: MÁV

Vonatinfóból MÁV

Jenbacher motorvonat a győri állomáson

Javuló színvonal
A Bz motorvonatokkal és a régi, mozdonnyal vontatott kocsikkal ellentétben
a Jenbacher motorvonatok javítják a bakonyi, dunántúli vonatközlekedés szolgáltatási színvonalát, hiszen jobb utazási
körülményeket biztosítanak: kényelmes
ülésekkel, árnyékolt ablakokkal rendelkeznek, az utastérben pedig légjavító
csökkenti a hőmérsékletet. A motorvonat hossza 49 méter, össztömege
87,5 tonna, engedélyezett sebessége
120 km/óra, az ülőhelyek száma 136, az
állóhelyeké 80. Az utastér teljes hosszban

átjárható, környezetbarát, zárt rendszerű
WC található a járműveken. A dízelmotor
nagyobb teljesítményű (419 kW), a fékberendezés mágneses sínfékkel kiegészített
tárcsafékes rendszerű. Igény esetén akár
két szerelvény is összekapcsolható.
Az ÖBB 5147-es sorozatú prototípus
járműve 1986-ban készült, a sorozatgyártás 1987-től 1996-ig tartott. A Jenbacher
Werke az ÖBB mellett a GYSEV számára
is készített motorkocsikat. A GYSEV 1991
és 1996 között a meglévő egy dupla
(5147) és két szimpla (5047) motorkocsija mellé az ÖBB-nek gyártott Jenbacher
motorvonatból is vásárolt és újított fel

Korszerűsített 2. generációs IC-kocsi belső

Az egyik legjelentősebb fejlesztés nyomán a menetrendi információkon túl az
utasok a vonatjegyeiket is megvásárolhatják a Vonatinfó applikáción keresztül.
Ez bővült június 6-tól, amikortól már a
MÁV-HÉV H5-ös (szentendrei) járatának
Budapesten kívüli szakaszára is elérhetőek a menetjegyek ebben a formában.
Ez azt jelenti, hogy az eddigi elnevezés
már nem tükrözi az alkalmazás által kínált
szolgáltatást, ezért a nemzetközi példákat
is követve a vasúttársaság az alkalmazás
nevének megváltoztatása mellett döntött.
Így július 2-től az applikációt MÁV néven lehet elérni a Google Play-en és az
AppStore-ban.
A MÁV (Vonatinfó) mobilalkalmazás jelenleg a MÁV-START legdinamikusabban
fejlődő értékesítési csatornája, a rajta
keresztül történő jegyértékesítés folyamatosan emelkedik: a 2018. június elejétől 2019. június második feléig a Google
Play-ből 215 ezer; iOS-ből 29,8 ezer telepítést követően nagyjából 132,3 ezer
aktív regisztrációval büszkélkedhet. Az
elmúlt egy évben közel 2,5 millió vásárlási
tranzakció történt, megközelítőleg 1,2 milliárd forint értékben.

MÁV-ra keresztelték a Vonatinfó alkalmazást
2019. JÚLIUS–AUGUSZTUS
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INNOVÁCIÓ

Ég és föld között érezhetik magukat az utasok

Próbaút: Neoplan Skyliner

Az új Neoplan Skyliner emeletes turistabusz a Hannoverben megrendezett tavalyi IAA nemzetközi haszonjárműkiállításon mutatkozott be a nagyközönségnek, a hazai érdeklődők a BUSEXPO szakmai rendezvényen találkozhattak vele először.
ALFÖLDY MIKLÓS

Kamerákra cserélt tükrök
A jármű, már a méretei okán is, lenyűgöző, megjelenése igazi luxusutazást ígér
azoknak a szerencséseknek, akik ilyen
autóbuszon érik el úti céljukat. A 14 méter hosszú, négy méter magas, 76 utas
befogadására alkalmas, háromtengelyes,
elektrohidraulikus kormányzott C tengelylyel rendelkező jármű igazi zászlóshajó a
Neoplan kínálatában, amely számos műszaki újdonságot is tartalmaz.
Kívülről szemlélve a járművet, az első,
ami feltűnik, hogy hiányoznak róla a turistabuszokra oly jellemző hatalmas, elefántfülre hasonlító külső tükrök. Ezeket, a
tavaly óta már az unióban engedélyezett
kamerák és a vezető oldalsó látóterében
elhelyezett belső dupla monitorok helyettesítik. A megoldásnak számos, vitathatatlan előnye van, vélhetően a többi
nagyhaszonjármű-gyártó is hamarosan
áttérhet ezek alkalmazására. Az óriási
visszapillantó tükrök elhagyása komoly
javulást hoz a légellenállásban, ami ennél
a járműnél, a gondos külső tervezésnek
köszönhetően, amúgy alacsony, a felépítmény kiváló aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkezik. A kamerák lényegesen
nagyobb látószögben mutatják a jármű
környezetét, mint a hagyományos tükrök,
így közlekedésbiztonsági szempontból is
előnyös ez a megoldás. Főleg a mediterrán országok autópálya-kapuira jellemző
54

– ott még a szakaszonkénti útdíjfizetés
a divat –, hogy rendkívül keskenyek, így
gyakorta az ilyen turistabuszokon részben
be kellett hajtani a külső tükröket, hogy a
jármű átférjen a kapukon, így ez a probléma is megszűnik. Költségszempontból
sokkal olcsóbb megoldás ez, mint a bonyolult, fűthető, elektromosan is állítható
armatúrák felszerelése, és a kamerák oly
kicsik, hogy azokat nem is lehet letörni, mint a kilógó és drága hagyományos
tükröket. A kameratükör éjszaka is kiváló
képet mutat, a fényszórók sem vakítják el,
külső burkolata cseppmentes felületű, így
esős időben sem csökken a láthatóság,
ilyenkor is tiszta képet ad. Használatát
persze meg kell szokni, de ez a jó kialakításnak köszönhetően nagyon hamar sikerülhet. Természetesen a kamera is elromolhat, így a jármű tartozéka a könnyedén
felpattintható segédtükör. További előny,
hogy az amúgy ma már rendkívül csendesen futó nagyjárművekben megszűnik a
gyakorta zavaró szélzaj is, amit a hatalmas
külső tükrök gerjesztenek. Innovatív meg-
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oldás ez, és mérhető fogyasztáscsökkenést eredményez, így amellett, hogy kialakítása költséghatékony, környezetvédelmi
szempontból is előremutató.

Újra divat a panorámaablak
Belépve az első ajtón, rögtön balra található az első lépcsőház, innen közelíthető
meg a felső szint. Maradva az alsó szinten, a sofőrállás mellett elhaladva az utastérbe érünk. Itt több, egymással szembe
fordított, asztallal rendelkező négyes
ülőhely található. Minden üléspárhoz tartozik USB csatlakozó a kütyük töltésére,
és több helyen 220 voltos csatlakozó is.
A hátsó traktusban kapott helyet a vizesblokk, a minikonyha és a mellékhelyiség.
Itt a kettes ajtó mellett, szintén a jármű
jobb oldalán található a hátsó lépcső.
Az emeleti rész kialakítása is pazar,
a tesztjárművön kellemes bézs színöszszeállításával világos belső térrel. Annak
idején, az ötvenes–hatvanas években
nagy divat volt az autóbuszokon a tetőre is
felnyúló panorámaablakok alkalmazása.
A trend most visszatért, a Skyliner teljes
hosszban hővédő üvegezésű panorámatetőt kapott. Így az emeleti tér világos, az
első sorban ülőknek – már ha nem tériszonyosak – pazar kilátás nyílik a hatalmas, kissé döntött szélvédőn keresztül.
Természetesen az utasok szórakoztatására nagyméretű monitorok állnak rendelkezésre mindkét szinten, így egy film megtekintése utazás közben itt sem akadály.

A belső világításról több fokozatban állítható és variálható LED világítótestek gondoskodnak. A jármű külső világító és fényjelző berendezései szintén ilyenek.

Kényelmes munkahely
A jármű hajtásáról az MAN továbbfejlesztett, immár 510 lóerős D26 csúcsmotorja
gondoskodik, a nyomaték átadásáért a ZF
legújabb, 12 fokozatú TraXon automatizált
sebességváltója felel. A gépkocsivezető
dolga így rendkívül könnyű, hiszen kellő
teljesítménytartalék mellett terelgetheti
az autóbuszt. A kiváló fordulékonyságról
a már említett kormányzott C tengely gondoskodik, így a hazai, gyakorta kissé szűkösre tervezett körforgalmakban is precízen manőverezhető a jármű. A Skyliner

a kötelező vezetéstámogató rendszerek
mellett rendelkezik a hosszútávú fuvarozásból átvett intelligens, a terepviszonyokat is figyelembe vevő sebességtartó rendszerrel, amely immár kiegészül
ecoroll, szabadonfutó funkcióval is.
A gépkocsivezető munkahelye kényelmes, bár az emeletes buszokra jellemzően kissé alacsonyan található, így
a magasabb járműveken megszokott
forgalmi előrelátás kissé korlátozott. A
műszeregység a megszokott MAN járművekben is használt analóg kijelzőkből áll,
középen egy kis méretű monochrom digitális kijelzővel. Kissé ódivatúnak tűnik ez
a megoldás, de rendkívül jól áttekinthető,
a kijelzett adatok könnyen leolvashatóak,
így sem vonva el a figyelmet a jármű vezetésétől. Ami szembetűnő és immár hagyománynak mondható, a kezelőszervek
gombjainak kissé kaotikusnak tűnő elrendezése, ami megszokást igényel. A járművezetőtől jobbra, a középkonzolon kapott
helyet a navigációs berendezés színes
kijelzője, amelyen a belső és manőverező

kamerák képe is megjeleníthető, így a tolatókamera, a kettes ajtó kamerája és ha
van, az első holttérfigyelő kamera képe
is itt látható. A középkonzol alatt található
fiókokban a szórakoztató rendszer egységei érhetőek el. A klímapanel sem mai
megoldás, de mivel az egyébként elektronikusan szabályozott rendszer kiválóan
működik és egyszerűen használható, ezt
is megtartotta a Neoplan. Innen szabályozható az utastér levegőellátása, hűtése
és fűtése, valamint a vezetőtér hőmérséklete, a szélvédő párátlanítása.

Finomabb váltások
A Skyliner rendkívül csendesen fut, az
510 lóerős, 12,4 literes hathengeres motor óriási erőtartalékokkal rendelkezik,

emellett rendkívül takarékos. Köszönhetően az új TraXon váltónak, sokkal gyorsabbak és finomabbak a váltások, mint a
korábban alkalmazott váltók esetében. A
több fokozatban kapcsolható intarder pedig kifejezetten erős, dinamikus és egyen-

letes lassulás érhető el vele. Mindezekkel
az utazási kényelem is javul. A felépítmény
megfelel a legszigorúbb borulási előírásoknak, és a biztonságot tovább fokozza a
motortérben elhelyezett automata tűzoltóberendezés is.
A hosszútávú luxusutazások igazi
sztárja lehet a Neoplan Skyliner. Az emeletes buszok építésében több mint 40
éves hagyományt ápoló Neoplan minden
tudása és tapasztalata megtalálható ebben a járműben. Az utasok igazi kényelemben utazhatnak, és emellett a gépkocsivezetők sem panaszkodhatnak, hiszen
egy könnyen kezelhető, csendes, komfortos és biztonságos járművel végezhetik
a munkájukat.
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FEJLESZTÉS

Minőségi buszok érkeztek az elővárosba, bővül a Neoplan flotta is

Fejlődő hálózat és száz új SETRA

Indulás előtt az új 188E Kelenföld–Budaörs–Budakeszi buszjárat

Folyamatosan érkeznek az új gyártású autóbuszok a VOLÁNBUSZ és a vidéki közlekedési központok flottájába. Alacsonypadlós Mercedesek jelentek meg több vidéki városban, száz korszerű SETRA érkezett a fővárosi agglomerációba, és tovább bővült a távolsági forgalomban használt Neoplan flotta. Elkezdődött az elővárosi hálózat fejlesztése is,
így az év végére VOLÁNBUSZ név alatt országosan integrálódó vállalat erős pozíciókkal várhatja a piaci változásokat.
SCHULEK TIBOR

Egy buszos cég lesz
Az egyéni közlekedésről tömegközlekedésre visszacsábítani az utasokat csak
minőségi szolgáltatással lehet. Tudja ezt
jól Dávid Ilona, a Volánbusz és a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) első
számú vezetője, hiszen a MÁV is az elővárosban nyújtott minőségi szolgáltatásának következetes fejlesztésével volt sikeres a vezetése alatt. Országos szinten
korábban 24 Volán társaságra tagozódott
az autóbuszos közlekedés, amit 2015ben hét regionális közlekedési központba
szerveztek. Az akkori átalakítás nem érte
el a kellő sikereket az integráció, illetve
a párhuzamosságok felszámolásának
tekintetében. A Volán társaságok sok helyen elvesztették a városi kiszolgálásra
kiírt tendereket (pl. Veszprém, Tatabánya)
és a jól jövedelmező munkásszállításokat
is (pl. Audi). Az új koncepcióban egy cég,
a VOLÁNBUSZ alatt vonnák össze a korábbi közlekedési központokat, így az új
vállalat az egyik legnagyobb állami cég
lesz, nagyságrendileg 20 ezer fős munkavállalói létszámmal. A július elején megszületett részvényesi határozatot követően alig négy hónap alatt próbálják meg
majd összevonni a cégeket, és egyes ki56

szervezett tevékenységeket – elsősorban
a karbantartási területen – újra visszaintegrálni a rendszerbe.

A vasúttal konkurálnak
Az utasokat természetesen elsősorban
az autóbuszok kényelme és pontossága
érdekli. Az utóbbi évek használtautóbuszbeszerzéseit követően rendre 50–100 új
autóbusz érkezéséről lehet hírt adni minden fél évben. Száz elővárosi kialakítású

Setra S415 LE autóbusz érkezett a Pest
megyei hálózatra, így végleg leállíthatták
a kétes hírű, alvállalkozós King Long kínai autóbuszokat. A légkondicionált, alacsony belépésű autóbuszokon 45 ülőhely
és 36 állóhely található, 220 kW teljesítményű Daimler motorja pedig nyolcfokozatú váltón keresztül könnyedén gyorsítja
a járművet, miközben a szigorú Euro6-os
környezetvédelmi normáknak is megfelel.
Tavasszal 50 Mercedes Connecto NG
busszal frissítette a Volán Buszpark Kft.

Új SETRA autóbusz a régi Széna tér végállomáson
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hat város helyi járatos autóbusz flottáját.
A buszokból érkezett Hatvanba, Egerbe,
Salgótarjánba, Szolnokra, Szegedre és
– a legtöbb, szám szerint 17 – Kecskemétre. A korszerű autóbuszok mindegyik
helyszínen 20 év körüli magaspadlós
járműveket váltottak ki. Nyáron pedig
üzembe állt a távolsági forgalomra szánt
Neoplan Tourliner harmadik kontingense.
Az első 20, majd a tavalyi 31 kocsi után
most 43 autóbusz érkezett, amelyeket
ismét szétosztottak az országban. Ezek
az autóbuszok elsősorban az autópályás
városok közötti forgalomban kapnak szerepet, ahol a vasúttal tudnak konkurálni.

Lépések az agglomerációban
A járműpark korszerűsítése mellett kismértékű, de fontos hálózati fejlesztések
is zajlottak. Május 11-től számos menetrendi és díjszabási fejlesztés könnyíti meg

MUNKAERŐTOBORZÓ-BUSZ A VOLÁNBUSZNÁL
Autóbusz-vezetői szimulátorral felszerelt munkaerőtoborzó-buszt alakított ki a Volánbusz. A karrierjárattal a hagyományos állásbörzék mellett fesztiválokon, rendezvényeken, szakképző centrumokban találkozhatnak majd az érdeklődők.
A munkaerőpiac átalakult, a munkaerő-toborzást az igényekhez kell igazítani, emelte
ki Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. elnökvezérigazgatója az egyedi járművet bemutató sajtótájékoztatón. Mint fogalmazott:
nem elég csupán álláshirdetéseket megjelentetni bármilyen munkakörre, személyesen is el kell juttatni az üzeneteket, a jármű mobilitását kihasználva közelebb lehet
majd jutni a leendő munkavállalókhoz.
A társaság egy Mercedes Citaro 0530-as típusú autóbuszt alakított át karrierjárattá a
kecskeméti műhelyben, az üléseket újra kárpitozták, a padlót felújították, a burkolatokat átfestették. A légkondicionált, 230 voltos aljzattal és wifivel szerelt jármű középső
részében szimulátort helyeztek el, a hátsó térben pedig tárgyalót rendeztek be, ahol
lehetőség lesz az állásinterjúkra is.
A karrierjárat már túl van az első bemutatkozáson, július közepén az EFOTT fesztiválon találkozhattak vele az érdeklődők.
kombinálni az utazási módokat. A tarifális
módosítás remélhetőleg az első lépésnek
tekinthető a térséget érintő elővárosi fejlesztések között, hiszen például a főváros

A Budakeszi, Perbál, Zsámbék térségébe
közlekedő buszokra ezentúl majd a Széll
Kálmán téren lehet felszállni.

Körjárat Gyálon, Vecsésen

Megújuló kék Volánbusz járatok Budakeszin

a Budakeszin, Budaörsön, Diósdon és
Törökbálinton élők közlekedését. Az intézkedéseknek köszönhetően jóval több
járat indul – Budakesziről 188, 188E jelzéssel már közvetlenül is – Kelenföldre,
ahol az M4-es metró és az 1-es villamos
is elérhető, így könnyebb eljutási lehetőséget biztosítva a fővárosba. A „kék buszos” 88-as járatba integrálták a Törökbálint–Diósd (korábban 758-as) járatot.
Az érintett térségben az eddig használt
különböző bérletek mellett bevezették
az új Dél-Buda Zónabérletet, hogy az
utasok egyetlen díjtermék megvásárlásával szélesebb körű szolgáltatást (kék,
azaz környéki BKK járatokat és a helyközi
sárga/fehér Volánbuszokat) vehessenek
igénybe. Sajnos az integrációból megint
kimaradt a MÁV-START, pedig a szolgáltatási területen több relációban érdemes

A 188E menetrendje Budakeszin

és Budakeszi között párhuzamosan közlekedő 22-es és a VOLÁN járatok között
még mindig nincs tarifális átjárhatóság.
Várhatóan még a nyáron elkezdődik
a Széna tér felújítása, ahonnan a városmagba ékelődött, korszerűtlen elővárosi autóbusz végállomást elköltöztetik.

Július elsején megváltozott Szigetszentmiklós belső kiszolgálása, az eddigi
677-es viszonylat helyett az új 279B és
280B jelzésű járatok biztosítják az érintett
városrész kiszolgálását, megteremtve a
közvetlen, átszállás nélküli eljutási lehetőséget Szigetszentmiklóson belül, illetve
az Auchan áruházhoz. Az új „kék” BKK
irányítású autóbuszokat FUTÁR rendszerrel szerelték fel, így valós közlekedésük
nyomon követhető, helyi és helyközi díjszabással is igénybe vehetők.
A gyáli lakosok régi vágya teljesült, amikor a Volánbusz beindította a várost Vecsés, vasútállomással összekötő 578-as
járatot, amely első lépésben hétköznapokon közlekedik, mindkét városban körjárat
jelleggel, de sajnos nem tárja fel a térség
legfontosabb munkaadóit, így a logisztikai
központokat vagy a repülőteret. A vonalra
kisbuszokat állított forgalomba a szolgáltató, és elsősorban azok számára lehet
kedvező, akik a metrópótlás alatt inkább
Vecsésről vonattal utaznának Budapestre.
Július elejétől átalakították a Velencei-tó autóbuszos hálózatát oly módon,
hogy az északi partról ezentúl nemcsak
Székesfehérvárra, hanem az M7-es autópályán közlekedő buszok beforgatásával
Velencére és Kápolnásnyékre is ütemesen el lehet jutni, ahonnan a csatlakozó
vonatokkal, ugyanazzal a buszbérlettel
lehet Budapestre közlekedni. Itt a bérletek integrációja megtörtént a vasút felé,
de jegyekből még mindig két különfélét
kell vásárolni, két külön értékesítési rendszerből.
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LÉGI KÖZLEKEDÉS

Zökkenőkkel tarkított éven van túl
a lengyel légitársaság Budapesten

LOT’s of problems

Gazdaságos, de problémás hajtóművek a LOT 787-es szárnya alatt

Kicsit több, mint egy éve annak, hogy a LOT közvetlen amerikai járatokat
indított Budapestről, és egy Boeing 787-es repülőgéppel bázist hozott létre Ferihegyen. A lengyelek döntése nagy előrelépés volt, hiszen hat év
után újraindulhatott a transzatlanti kapcsolat, és a várakozásokat fűtötte a nemzeti légitársaság hasonló járatának emléke is. Az eltelt időszak
problémái ugyanakkor megmutatták, hogy mennyire nehéz ezeknek az
amerikai járatoknak a rentábilis fenntartása egy ráhordó hálózat nélküli
bázisról, különösen egy problémákkal terhelt repülőgéptípussal.
SCHULEK TIBOR

Nemzeti húrok
Az eredeti menetrend alapján heti négyszer indultak volna a Dreamliner gépek
New Yorkba és heti kétszer Chicagóba. A
LOT minőségi kiszolgálást, saját üzleti várót, magyarul tudó személyzetet, magyar
nyelvű fedélzeti szórakoztató rendszert és
versenyképes árazást ígért az utasoknak,

valamint megpendítette a nemzeti húrokat
egy lengyel–magyar légitársaság ígéretével. Az induláshoz illeszkedve valóban jó bevezetőárakat, az ellátást és a feladott pogygyászt is magában foglaló, 120–130 ezer
forintos árakat lehetett találni az USA-ba. A
LOT akkori tájékoztatása szerint Budapest
volt a legnagyobb olyan piac Európában,
amelyet egyetlen légitársaság sem szolgált
ki közvetlen amerikai járattal, és a repülőtér vonzáskörzetében, Ferihegytől kétórás

NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA
Az első év döccenői ellenére a LOT bízik a budapesti bázis sikerében, amelynek további fejlesztését tervezi a következő öt évre elfogadott növekedési stratégiában.
Talán már az idén megvalósulhat Ferihegyen a saját üzleti váróterem, és bővülhet a
karbantartó cégük, a LOTAM is. A már említett új keskenytörzsű Embraer repülővel
bejelentett két európai célállomáson túl újabb tengerentúli városok is felkerülhetnek
a térképre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minapi bejelentése alapján a LOT Budapest–Szöul közvetlen járatot fog repülni a következő évben, valamint
iparági pletykák hangzanak el Indiáról, illetve új amerikai célállomásokról is. A jelentősebb hálózatbővítés előfeltétele, hogy egy újabb 787-es Dreamlinert állomásoztassanak Budapesten, amire csak a hajtóműproblémák teljes körű rendezése esetén van
reális esély.
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787-es repülőgép
pilótafülkéje

autóútra több mint nyolcmillió ember él. A
modern 787-es repülő pedig garanciának
tűnt a kényelmes közvetlen utazásra.

Late or Tomorrow
A Boeing 787-es repülőgépek RollsRoyce Trent 1000-es hajtóművei – nemcsak a LOT-nál, hanem a legtöbb üzemeltetőnél – idő előtt elkezdtek meghibásodni, így a javításuk, illetve a cseréjük
idejére több gép is tartósan földre kényszerült. Az alkatrész-ellátási problémák
miatt akár hónapokra is kiestek a gazdaságos repülőgépek, így a nyári szezonban
egy régebbi Air Európa A330-as gépet
béreltek, amely utaskényelemben egyértelműen visszalépés volt a beharangozott
típushoz képest. Később a varsói bázisra
is bérelni kellett repülőgépeket, mert egyre több Dreamliner állt hajtómű nélkül, és
a nagyobb befogadóképességű új 787-9esek átadása is késedelmet szenvedett.
A javítások elhúzódása miatt szeptembertől az év végéig a portugál Euro Atlantic

lízingcégtől érkező, már jobb belső
felszereltségű, de szintén öreg 767-esek
teljesítették a budapesti járatokat.
Anno a MALÉV is küzdött, hogy a karácsonyi szezont leszámítva kellő töltöttségi
mutatókat érjen el az amerikai járatokon a
téli menetrendi időszakban. Látva az előzetes foglaltsági adatokat, a LOT elkezdte
novembertől törölni járatait a téli időszakra, az utasokat pedig általában Varsón keresztül szállította el, ami jelentős késést és
a közvetlen járat kényelme helyett átszállást is jelentett. Sokan kifogásolták a LOT
gyakorlatát, hogy későn jelezte a változásokat, sőt olyan is előfordult, hogy a chicagói felszállás után „térítették el” a repülőt,
azaz Budapest helyett Varsóba érkeztek
az utasok, mert onnan jobb töltöttségi mutatóval tudott visszaindulni a repülő.
Az ügyfélkezelésre is sok panasz érkezett, többek között a bérelt gépekről
hiányzó premium economy osztály visszatérítése kapcsán, illetve arra, hogy a LOT
nem kínálta fel a Star Alliance szövetség
partner-légitársaságaira történő átfoglalást. A menetrendi káosz következtében
gyorsan frappáns nevet is kapott a légitársaság: LOT – Late or Tomorrow, azaz
késés vagy holnapi utazás várható.

Megrendült bizalom
A törlések után végképp megrendült az
utazók bizalma a LOT-ban, talán ennek
is köszönhető, hogy a téli hónapokban

rendkívül gyenge kihasználtsággal közlekedtek a járatok: New York felé 40 százalék körül alakult, de Chicago esetében
25 százalék alá esett a kihasználtság, ami
biztosan jelentős veszteséget is okozott a
cégnek. Mindeközben a Budapestről induló többi hosszú járaton stabilan 60 százalék feletti, de inkább 70 százalékos az
átlagos téli töltöttség. A rendszeres menetrendi zavarok, átfoglalások miatt nem
volt érdemes kedvező promo-árakkal növelni a téli utasszámot, hiszen a több utas
csak nagyobb problémát okozott volna a
LOT-nak.
A kedvezőtlen kihasználtsági adatok
mögött egyértelműen megbújik a ráhordás hiánya. Ugyan Ferihegy közúti vonzáskörzete kiterjed a Kassa–Ungvár–Kolozsvár–Temesvár–Újvidék–Eszék–Zágráb vonalra is, ahonnan autóval vagy kisbuszokkal érkeznek az utasok, de a bécsi
repülőtér elszívó hatása jelentős, főleg a
Duna vonalától nyugatra élő lakosok esetében. A LOT egygépes budapesti bázisa így az első időszakban csak a helyből
induló utasokra tud támaszkodni. A Star
Alliance szövetség pedig, elsősorban a
Lufthansa dominanciája miatt, nem segít a ráhordásban, hiszen Budapestről
és Bécsből is saját bázisain keresztül
szeretné az utasokat Amerika felé szállítani. Februártól ugyan a LOT egy kisebb
Embraer repülőgéppel bővítette a magyar
bázist, de elsősorban az üzleti utasok
számára fontos London-City reptér bekö-

tésére koncentrált ezzel, és idén ősszel
(a második gép érkezésekor) Brüsszel és
Bukarest bekötésével fogja az útvonalakat bővíteni.

Átszállási helyzetkép
Az amerikai oldalon sem jobb az átszállási helyzetkép. A LOT még alig rendelkezik code-share megállapodásokkal
az Újvilágban, így nem tud kedvező továbbutazási ajánlatokat biztosítani. Nem
úgy, mint a konkurens American Airlines,
amelyik philadelphiai óriási központjában szinte bármelyik városba tud saját
vagy ráhordó gépeivel átszállást biztosítani. Budapest felől helyi idő szerint kora
délután érkeznek a repülőgépek, így ott
akár a kontinens nyugati oldala vagy a
karibi térség is elérhető. A LOT járatai
ezzel szemben csak a New Yorkba vagy
Chicagóba érkező közvetlen utasoknak
számítanak jó ajánlatnak, amelyből a jelek szerint a téli időszakban nincs elég.
A LOT Budapestről ráadásul a JFK reptérre érkezik, holott a szövetségi partner
United a Newark repülőterét használja
New Yorkban. A „Nagy Almába” érkezők
számára mindegy lenne a repülőtér, de a
töltöttségi adatokat vélhetően javíthatnák
az átszálló utasok. Meglepő módon a lengyelek Chicagóban sem használják ki a
United bázisa adta lehetőségeket, jelenleg csak az Alaska Airlines felé kínálnak
kedvező jegyeket.
Az első járat
indulására készült
torta Ferihegyen

Kényelem az Álomgép üzleti osztályán

Az ősszel már két LOT Embraer gép lesz Budapesten
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Milliárdokkal támogatják az e-buszok elterjedését
Az új nemzeti buszstratégia keretében
35,9 milliárd forint támogatást biztosít a kormány a következő 10 évben
környezetbarát, jellemzően elektromos autóbuszok beszerzéséhez a 25
ezernél nagyobb lélekszámú településeken.
A kormány a buszbeszerzéshez maximum
20 százalékos támogatást nyújt a járműcserét tervező önkormányzatoknak, illetve helyi közlekedési társaságoknak, tehát
a szükséges források négyötödét az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk, bár
a programfelelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) keresi a lehetőségeket a finanszírozás elősegítéséhez.
A teljes beruházási költség mintegy 160
milliárd forint, ebből a számítások szerint
1290 új busz állhat üzembe a nemzeti
buszstratégia részét képező zöld busz
program keretében, összekapcsolva a
gazdaságfejlesztést és a klímapolitikát. A
buszbeszerzés folyamatos lesz, lehetőség szerint legalább 50 százalékos hazai
hozzáadott érték mellett. Már vannak a
megfelelő járművek gyártására képes vállalatok Magyarországon, és a piaci szereplők a közösségi közlekedés igényeit
ismerve fel tudnak készülni a megrendelésekre, illetve versenyképes ajánlatot
tudnak adni.

A kormány a közelmúltban fogadta el
az új buszstratégiát, és ennek keretében
döntött a közösségi közlekedésben részt
vevő autóbuszok környezeti fenntarthatóságának növelése érdekében szükséges
intézkedésekről is. A klímapolitika szempontjából a közlekedés az egyik legkritikusabb szektor, amelyben folyamatosan nő
az energiakereslet és az ehhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás. A zöld
busz program keretében a helyi közösségi közlekedésben nagyobb sebességre
kapcsolhat a korszerűtlen buszpark cseréje, melynek kormányzati támogatását a
10 év alatt a szén-dioxid kvóta értékesítéséből befolyó bevételekből biztosítja a
kabinet.

Az első alakváltoztató autóbusz
Ez az új, akkumulátoros, elektromos hajtású, önvezető városi tanulmány-autóbusz a sokoldalú közlekedési eszköz mintaképe: reggel és este az ingázókat
szállíthatja munkába, illetve haza, napközben árut teríthet, éjszaka hulladékot
gyűjthet. Több napszak nincs…
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A 25 ezernél több lakost számláló településeken mintegy 2900 autóbusz közlekedik, ezek nagy része idős és korszerűtlen. Az érdeklődő önkormányzatok idén
a mintaprogram keretében elektromos
buszokat kapnak használatra. A tesztidőszak végén az ITM-hez kell eljuttatniuk a
működtetési és a töltési lehetőségekkel
kapcsolatos tapasztalatokról szóló viszszajelzéseiket, s ezek alapján kezdődhet meg a járművek cseréje. (Azok az
önkormányzatok, amelyek Euro 6-os és
földgázmeghajtású buszok beszerzéséhez igényelnek támogatást, 2021 végéig
megtehetik, de 2022 januárjától már csak
elektromos meghajtású buszokhoz kérhetnek állami részfinanszírozást.)
A Scania-innováció újabb példájaként a
vállalat mérnökei olyan tanulmányjárművet fejlesztettek, amely megváltoztathatja az alakját a különféle városi szállítási
feladatokhoz. A 2030-ra és az utána
következő évtizedek fenntartható városi
közlekedésére tervezett NXT autóbusz
esetében ugyanis az első és a hátsó hajtómodul buszfelépítményhez, hulladékgyűjtő vagy elosztó tehergépkocsira való
felépítményhez is csatlakozhat, ezáltal
biztosítva a városi közlekedésben a nap
24 órájában az emberek és az áruk áramlásának optimalizált, összefüggő kezelését, a károsanyag-kibocsátás és a forgalom zsúfoltságának csökkentését.
A nyolc méter hosszú buszmodul
egyetlen kompozitegységből áll, jelentősen mérsékelve a tömeget. A hengeres
akkumulátorcellák a padló alatt helyezkednek el, a gyártó így hasznosítja az
egyébként kihasználatlan teret, és javítja
a tömegeloszlást. A jármű csekély, nyolc
tonna alatti tömegének köszönhetően a
hatótávolság a mai akkumulátorokkal is
245 kilométer a becslések szerint.

HÍREK

Személyi változások
a Budapest Airportnál

A mobiljegy nem drágább
a papíralapúnál

Meghatározó menedzsmentpozíciókba, a fejlesztési, valamint a vállalati kommunikációs
és kormányzati kapcsolatok igazgatóság élére
nevezett ki új vezetőket a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport július elsejétől.

Elindult a fővárosi közlekedési mobiljegy pilot projektje. A mobilapplikáción keresztül megvásárolt jegy nem váltja le a papírjegyeket
és bérleteket, csupán egy új értékesítési csatornát jelent.

René Droese, az ingatlangazdálkodási és cargo üzletág vezetője vette át – meglévő szakterülete mellett
– a vállalat fejlesztési igazgatóságának irányítását
Stephan Schattney-től. Droese több mint 25 évet
dolgozott az ingatlan-, illetve a repülőtér-fejlesztés
területén, a német szakember több mint egy évtizede, 2007 óta áll a Budapest Airport alkalmazásában.
A vállalat kommunikációs igazgatóságának,
illetve kormányzati kapcsolatainak irányítására
Valentínyi Katalint nevezték ki. Valentínyi Katalin
közel egy évtizedes újságírói, illetve szintén közel
10 éves kommunikációs tanácsadói és vezetői,
valamint kormányzati tapasztalattal rendelkezik.
A szakember a pozíciót 2008 óta betöltő Hardy
Mihályt váltja a vállalat kommunikációs vezetésében, illetve Szarvas Gábort a kormányzati kapcsolatok területén.

A jövőben a hagyományos papíralapú jegyek mellett mobilapplikáción keresztül is elérhetővé válnak Budapesten a közösségi közlekedésben használt jegyek. Ún. mobiljegyet első lépésként a 100E reptéri járatra lehet váltani 2019
júniusától, és nem drágábban a hagyományos jegynél. A tapasztalatok szerint
jelentős forgalmat ért el a közlekedési mobiljegy próbaalkalmazása: az utasok
összesen 3598 digitalizált jegyet vásároltak a pilot projekt első hónapjában,
ez több mint 3,2 millió forintos forgalom. Az alkalmazást június 3–23. között a
Play Áruházból és az AppStore-ból 7630 alkalommal töltötték le, a legtöbben
Magyarországról, de közel 600 installálás történt az Egyesült Királyságból,
Németországból és az Egyesült Államokból. Miután a Budapesti Közlekedési
Központ 2019. július 14-től tovább sűrítette a 100E repülőtéri járat közlekedését – a hét minden napján 10 percenként közlekednek az autóbuszok –,
várható, hogy ez a mobiljegy-forgalmazás mutatóit is felfelé húzza majd.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a BKK a 100E buszjáraton bevezetett közlekedési mobiljegy pilot projektben közösen vizsgálja a mobilapplikációval
történő jegyvásárlási igényeket, hogy a közeljövőben elindulhasson a főváros teljes közösségi közlekedését lefedő új mobiljegyvásárlás. A távolabbi cél
pedig az, hogy a Budapesten kialakított rendszer tapasztalatait felhasználva,
a közlekedési mobiljegyet a vidéki városok közösségi közlekedési rendszerében is elterjesszék.

A közutas dolgozók nem útakadályok
A Magyar Közút folytatja Biztonságunk az Ön kezében
van! kampányát az országos úthálózaton dolgozó munkavállalóinak még nagyobb védelme érdekében.
A Magyar Közút mérnökségein – és így közvetlenül az utakon – mintegy 4000 munkavállaló dolgozik, akik nap mint nap
balesetveszélyes helyzetekkel néznek szembe, elsősorban
a gyorsforgalmi hálózaton. Ezeken az útszakaszokon tavaly
37 esetben terelőelemeknek vagy járműveknek ütköztek a figyelmetlen közlekedők, 12 esetben közutas autónak, ebből
kilencszer ütközési energianyelő eszköznek csapódtak. A társaság a balesetveszélyes helyzetek kialakulási lehetőségének
minimalizálására és munkavállalóinak védelmében tavaly or-

Fotók: Iró Zoltán

szágos figyelemfelhívó kampányt indított Biztonságunk az Ön
kezében van! címmel, amely most újabb szakaszához érkezett.
Egy, a munkavégzés közben elhunyt közutasok hozzátartozóival és munkatársaival készült megrázó videóban hívják fel a
figyelmet arra, hogy a munkaterületeken dolgozók nem útakadályok, hanem a munkájukat végző szakemberek.
A Magyar Közút a hatékonyabb baleset-megelőzés érdekében újratervezte a terelések kiépítésének koreográfiáját. Az előjelzéseket meghosszabbították a munkaterületeknél,
hogy a tényleges munkavégzéstől távolabb kezdődjön a korlátozás. Így, bár nagyobb területet zárnak le, de ezzel nagymértékben tudják munkatársaikat védeni, ugyanis a legtöbb
baleset a munkaterület kezdeténél történik.
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Energiahatékonyságban versenyeztek
A nagy múltú Shell Eco-marathon versenyen évről évre Európa és a környező országok legjobb egyetemi és középiskolás csapatai gyűlnek öszsze, hogy kiderüljön, melyikük járműve tudja a legnagyobb távot megtenni
1 liter üzemanyaggal vagy 1 kWh energiával.
Az idén Londonban megrendezett versenyen 147 csapat vett részt 27 országból.
A csapatok egy 945 méter hosszú utcai
pályán 15 kört teljesítettek 1 liter üzemanyaggal vagy 1 kWh villamos energiával,
mindvégig tartva az előírt 25 km/h átlagsebességet. Magyarországot három csapat képviselte, amelyek az indulás előtt a
Hősök terén mutatták be saját építésű járműveiket (ld. a fotókon). A Széchenyi István Egyetem SZEnergy csapata a városi
koncepció kategóriában indult elektromos járművével, ami külsőre egy mindennapi autóhoz hasonlít, különlegességét

a rendkívüli üzemanyag-hatékonysága
adja. A prototípus kategóriában a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának
hallgatói (STECO Team) és a kecskeméti
KSZC Kandó Kálmán Szakgimnázium és
Szakközépiskola diákjai (Kandó Electric)
versenyeztek, akik a jármű tervezésénél
az üzemanyag-hatékonyság maximalizálása mellett a légellenállás csökkentésére
helyezték a hangsúlyt.
A magyar diákok megmutatták, hogy
fejlesztéseikkel helyük van a jövő mérnökei között, akik a mobilitás legújabb kihívásaira keresnek megoldásokat. A győri-

ek 125 km/kWh eredménnyel a hatodik
helyen zárták a versenyt, a kecskeméti
középiskolások 347 km/kWh eredményt
értek el kategóriájukban, ezzel a 13. helyen végeztek, míg a szegedi egyetemisták 98 km/kWh eredménnyel a 29. helyet
szerezték meg.
A Shell Eco-marathon versennyel több
mint 30 éve motiváljuk az egyetemistákat
és középiskolásokat, hogy egy jármű megtervezése és megépítése során megvalósítsák saját ötleteiket, mondta a csapatok
Hősök terei búcsúztatásán a versenyt
szervező Shellt képviselő Bujdosó Andrea. A Shell Hungary Igazgatóságának
elnöke hozzátette, mindeközben arra ösztönzik a fiatalokat, hogy energiahatékony
megoldásokban gondolkodjanak, amelyek
inspirációt adhatnak a jövő kihívásainak
megoldásához a mobilitásban.

STECO Team

SZEnergy

Kandó Electric

Folyami hajó hidrogén meghajtással
Franciaországban, a Rhône folyón tervezik üzembe
állítani a világ első, teljesen hidrogén üzemanyagcellákkal hajtott tolóhajóját, újabb lépést téve ezzel az
emissziómentes és gazdaságilag is életképes hajóüzemeltetés felé.
A francia Sogestran Group
leányvállalata, a Compagnie Fluviale de
Transport (CFT)
kötelékében várhatóan
2021ben forgalomba
álló vízi járműhöz
az ABB szállítja az
üzemanyagcella-alapú
energiaellátási és meghajtási megoldást. A projekt az Európai Unió által finanszírozott, nulla kibocsátású belvízi és tengerpart menti kereskedelmi célú hajók
fejlesztését célzó, 2019 januárjában indult FLAGSHIP program
része.
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A CFT innovációival több mint fél évszázada a belvízi hajózás
megújításán dolgozik. A folyami hajózás fenntartható energiaellátása új kihívást jelent a vállalat számára, mivel döntő fontosságú,
hogy az európai belvízi utak mentén – különösen a folyók belvárosokat átszelő szakaszain – csökkenjen a károsanyag-kibocsátás.
Az ABB a projekt keretében együttműködik a finn kutatási szervezettel,
a VTT-vel, valamint a tiszta
energiacella - megol dásokat
fejlesztő
Ballard
Power
Systems Europepal. A három cég
közösen fejleszti
a közepes méretű, több mint 100
utast vagy ezzel azonos tömegű árut szállító
hajók üzemeltetésére alkalmas
400 KW teljesítményű üzemanyagcellamegoldást. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítanak az
üzemanyag-utántöltési eljárásokra, amelyeknek illeszkedniük
kell az üzemeltetési menetrendekhez.

FEJLESZTÉS

Műszaki problémákkal küzdenek, de igyekeznek lépést tartani a korral

Rendületlen HÉV-vel
Az eltelt három év alatt több vezető és irányváltáson átlendült MÁV-HÉV
Zrt. jelenleg az önállóság felé törekszik, de a csoportszintű integráció
jelentette előnyöket is próbálja kihasználni. A társaság ugyanakkor
súlyos műszaki problémákkal küzd
a régi zöld szerelvények és a leromlott pályaállapotok miatt, miközben
a jövőjük kialakítása sem valósulhat
meg Budapest egyetértése nélkül.

Végletekig amortizálódott szerelvény
Budapest elővárosában

Próbálkozik az üzemeltető
Tavaly nyáron olyan mértéket öltött a pályahibából eredő forgóváz- és kerékabroncs-repedések száma, hogy számos
HÉV-vonalon menetrendi korlátozásokat
kellett bevezetni, és kisegítő vonatként
egy Desiro motorkocsi pár is érkezett
Ráckevére. Külső partnerek bevonásával
sikerült a menetrend fenntartásához szükséges járműszámot az őszre normalizálni,
de a H7-es csepeli vonalon a mai napig
nem tudták visszaállítani az eredeti menetidőket és csúcsidei követéseket.
A problémák ellenére próbál fejleszteni az üzemeltető, így menetrendi korrekciók zajlottak, amely elsősorban az
esti időszakban biztosít az utasoknak
előnyöket, valamint az M0-ás autóút déli
szakaszának felújításakor kialakult dugók
ellenszereként reggel sűrítette a Ráckeve–Szigetszentmiklós felől közlekedő H6os vonatokat 15-ről 12 percre. Tavaly és
idén is számos lokális beavatkozás zajlik a

A Desiro a HÉV vonalakon segít a zöld szerelvények kiesése alkalmával

HÉV-pályákon, elsősorban a legrosszabb
állapotú pályarészeket újítják meg, az úgynevezett „vízzsákokat” szüntetik meg, ahol
a vízelvezetési problémák következtében
a pályaszerkezet elsárosodik és megsülylyed. Hasonlóan apró, de az utaskomfortot
növelő projekt, hogy új fedett utasvárókat
telepítettek néhány megállóhelyre.
Februártól, a 80a vasútvonal felújításához kapcsolódva megerősítette a H8-as
gödöllői vonal közlekedését a MÁV-HÉV,
gyorsított vonatokat tartalmazó menetrendet vezetett be. A járműhiány miatt ismét Desiro motorkocsikat kellett bérelni,
most Cinkota és Csömör közé. Újdonság,
hogy ezek a motorkocsik csúcsidőn kívül
Csömör–Kerepes között egy eddig nem
használt pályaszakaszon ingáznak, hogy
Csömör felől a kistarcsai bevásárlóközpontok jobban elérhetők legyenek. Az
eltelt fél év alatt az utasok körében nem
lettek népszerűek „a bevásárló” járatok,
így a nyári szünetre le is állították őket, hiszen a Desiro vonatokra sokkal nagyobb
szükség van ilyenkor a Balaton-parton.

Bizonytalan jövőkép
Első lépésben, tavaly szeptemberben, a
MÁV-HÉV javaslata és a személyszállítási
üzletszabályzatának módosítása alapján
a HÉV-ekre csak előre megváltott jeggyel
vagy bérlettel lehet felszállni, ha az adott
állomáson van jegyvásárlási lehetőség. A
változtatást követően a BKK (a kereskedelmi tevékenységet ellátó szervezet maradt
a városhatáron kívül is) segítségével a menetdíjbevétel rendre 20 százalékkal növekedett az előző időszakhoz képest. Június
6-tól pedig a MÁV (korábbi nevén Vonatinfo)
applikáció segítségével lehet online jegyet
is vásárolni, de a megállapodások hiánya
miatt csak a városhatáron kívüli szakaszra.

Az üzemeltető eddig nem döntött a
40 év körüli átlagéletkorú, minden szempontból leamortizálódott járművek jövőjéről, de a BKV–BKK korábban elkezdett
felújítási projektjét leállították. A döntés
halogatásában szerepet játszik, hogy jelenleg egyik HÉV-vonal jövője sincs kőbe
vésve. A csepeli H7-es vonalat sokan
gyorsvillamosként kívánták fejleszteni, holott a reggeli csúcsforgalmi utasszámok
inkább egy zavartatásmentes tram-train
rendszert vagy felszíni metrót igényelnének. A ráckevei H6-os vonal lassúsága
miatt ma alig tudja a szerepét betölteni,
vonalvezetése sokszor párhuzamos az
elővárosi vasúttal, illetve a városi buszjáratokkal is. Kormányhatározat szerint e
két vonal végpontja föld alatti bevezetéssel
a Kálvin térre fog kerülni, de a kialakításnál figyelemmel kell lenni a Közvágóhíd
térségébe tervezett atlétikai stadionra és
diákvárosra is. A tervek véglegesítéséig és
a fejlesztések elindulásáig nagyobb változás nem várható. A H8-as gödöllői vonal
esetében pedig a budapesti M2G projekt,
azaz az M2-es metróval történő összekötés jelenthet valódi jövőt, de a majdani üzemeltetők (BKV vagy MÁV) saját érdekeiket
keresve, alig tudnak előrelépni a tervezésben. Addig is a MÁV-csoport két, 30 éves
mellékvonali Bz motorkocsija zöldül be,
hogy új gazdájánál feladatokat kapjon.

Meddig tarthatók üzemben
ráncfelvarrással a HÉV-ek?
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