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BEKÖSZÖNTŐ

KÖZLEKEDÉSVILÁG
I. évfolyam, 1–2. szám

Kedves Olvasó!
Köszöntöm Önt egy új, magyar tulajdonú közlekedési szaklapkiadó nevében.

A KözlekedésVilág ma gazin közlekedéspolitikával, közösségi közlekedéssel, va-

lamint a közlekedési infrastruktúrák fejlesztésével, üzemeltetésével foglalkozó 

szaklap. Az évente tíz alkalommal megjelenő kiadványunkban elsősorban a köz-

lekedési témájú hírek hátterét mutatjuk be, sok esetben a szakma és a szakpo-

litika meghatározó személyiségeinek tolmácsolásában. A KözlekedésVilágban 

a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés szakmai aktualitásairól, kihívásairól egy-

aránt olvashatnak.

A nyomtatott kiadványaink mellett keresse fel hírportálunkat (kozlekedesvilag.

hu), ahol a szaklapjaink profiljába vágó közlekedési témájú hírek és információk 

naponta frissülnek, kifejezetten a közlekedés világában dolgozók tájékozódását 

elősegítendő. A legfontosabb híreinket a Közlekedésvilág Facebook oldalán is 

posztoljuk, így azt követve rögtön értesülhet ezekről.

Amennyiben magazinunk elnyerte tetszését, legyen előfizetője! A 

KözlekedésVilág előfizetési díja 2017-re bruttó 10 ezer forint, amely a magyar-

országi terjesztési díjat is tartalmazza. Előfizetési igényét a kozlekedesvilag.

hu/elofizetes weboldalon jelezheti Kiadónknak.

Figyelmébe ajánlom a NavigátorVilág magazinunkat is, mely fuvarozással és 

szállítmányozással foglalkozik. E szaklapból az áru- és küldeménytovábbítási 

piac valamennyi szereplője, így a megbízói oldal is naprakész ismereteket kap-

hat. Az interjúk mellett piacelemzéseink, toplistáink, tematikus szakcikkeink se-

gítségével adunk átfogó képet a szakmáról. Cargo magazinunk szintén évente 

10 alkalommal jelenik meg, először február harmadik hetében.

Szaklapjaink, hírportálunk mellett konferenciáink és szemináriumaink szintén 

érdekesek lehetnek az Ön számára, melyeket a szakmai párbeszéd, a hatékony 

információátadás fórumainak szánunk. Rendezvényeinkről, további kiadványa-

inkról honlapunkon tájékozódhat.

Már most felhívom figyelmét a HajózásVilág konferenciánkra, melyet március 

30-án, Budapesten rendezünk meg – a Dunában mint közlekedési útvonalban 

érdekeltek számára.

Munkatársaink egyenként is évtizedes szakírói, lapszerkesztői tapasztalatokkal 

rendelkeznek, hiszen korábban más közlekedési szaklapoknál dolgoztak. Tisz-

teljen meg bennünket bizalmával, és legyen rendszeres olvasónk!

Üdvözlettel: Andó Gergely

lapigazgató



Egy hajóban evezünk

HajózásVilág konferencia
Holiday Beach Hotel, Budapest, 2017. március 30., 9.00–16.30

kozlekedesvilag.hu/hajozasvilag
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„Fokozott sebességgel haladunk tovább az eddigi úton”

Dávid Ilona kapta
a Logisztikai Érdemrendet
A logisztika érdekében végzett munkássága és kiváló 
emberi tulajdonságai elismeréseként Dávid Ilonának 
ítélte oda a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató 
Központok Szövetségének Elnöksége a Logisztikai Ér-
demrendet. A kitüntetést a MÁV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója a szövetség január 26-27-én Kápolnásnyéken 
megrendezett szakmai konferenciáján vette át Fülöp 
Zsolttól, az MLSZKSZ elnökétől. Az alábbiakban teljes 
terjedelmében közöljük Dávid Ilona köszöntőjét.

KÖZLEKEDÉSVILÁG

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Bevallom, váratlan, de egyben kellemes meglepetés volt, mikor 
értesítettek róla, hogy a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató 
Központok Szövetségének Elnöksége nekem ítélte a Logisztikai 
Érdemrendet. Sokan talán Önök közül is meglepődtek, hogy 
idén a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójára esett a választás. Noha 
társaságunk a MÁV Cargo privatizációja óta nem működtet kor-
szerű logisztikai központot, vasúttársaságoknak továbbra is nyúj-
tunk szolgáltatást, közcélú rakodóterületeink egy részén pedig 
máig intenzív az áruforgalom.

Az elmúlt években jelentősen javult az infrastruktúra-helyzet a 
tehervonatok által leggyakrabban használt útvonalakon. A jellem-
ző tehervonati sebességgel a legtöbb tranzitútvonal már szinte las-
sújelre való ráfékezés nélkül átjárható. Örömteli fejlemény, hogy a 
következő években újabb vasútvonalainkat villamosítjuk, több he-
lyen az országhatárig is kiépítve a felsővezetéket. Ezzel az eddigi-
nél olcsóbban és gyorsabban lesz elérhető több határállomásunk.

Az elmúlt években a Budapest–Lőkösháza–Curtici és a Szol-
nok–Debrecen–Záhony vonalak fejlesztésére volt jelentősebb 
forrásunk. Ma már előrehaladott állapotban van a Budapest–
Székesfehérvár–Gyékényes útvonal fejlesztése és rehabilitáci-
ója is. Így lassan valamennyi szomszédunk felé elérhetővé vá-
lik a minőségi pályavasúti szolgáltatás. Egyetlen komoly kivétel 
maradt volna ez alól: a szerbiai irány, amely EU-s projektekbe 
2030-ig biztosan nem kerülhetett volna be, tekintve, hogy nem 
EU-s árufuvarozási folyosó.

A Budapest és Belgrád közötti vasútvonal kínai cégek általi 
felújítását célzó nemzetközi projekt egy nagyobb stratégia része. 
A görögországi pireuszi kikötőből induló tranzitútvonal fő célja a 
kelet-ázsiai országból hajón érkező konténerek vasúti úton tör-
ténő továbbszállítása Nyugat-Európába. Ez az útvonal már ma 
sem pusztán elméleti, az első Cosco-s konténervonat Athén 
mellől, Pireuszból talán már márciusban befuthat Budapestre 
– a szerb szakaszon orosz hitelből végzett pályaépítési munkák 
befejeztével. Budapesten át – megfelelő vasúti kapcsolat ese-
tén – számos szárazföldi terminál gyorsabban érhető el Pireusz-
ból, mint az Adriáról vagy az északi kikötőkből. Az sem mellékes 
szempont, hogy a kínai szállítmányozók előbb-utóbb bizonyosan 

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Fülöp Zsolt, 
az MLSZKSZ elnöke a kitüntetés átadásakor

a kínai hajóstársaságokat preferálják majd, azok pedig a kínai 
tulajdonú európai kikötőket. A magyarországi szakasz a kínai fél-
nek különösen fontos, hiszen cégei először építhetnének uniós 
tagállamban vasúti pályát, amely referenciaként szolgálhatna to-
vábbi európai infrastruktúra-fejlesztéseknél.

A magyar kormány további két irányba szeretne nagyszabású 
fejlesztéseket végrehajtani, melyek közül az egyik a koperi kikötő 
hatékonyabb elérése, a másik pedig a Borostyánkő árufuvarozá-
si folyosó Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Szlovénia 
bevonásával. Ez utóbbi a GYSEV kezdeményezésére vált regio-
nális sikertörténetté, amely immár az Európai Bizottság támoga-
tását is bírja, azaz felkerült a hivatalos korridorlistára, megnyitva 
ezzel az EU-s pályázatok lehetőségét erre az útvonalra. Erre a 
GYSEV elnökeként nagyon büszke vagyok. Magyarország terü-
letén – várhatóan – a zalaszentiváni deltavágány megépítése, a 
szombathelyi állomás átépítése, valamint a Budapest–Miskolc–
Kassa vasútvonal fejlesztése valósulhat meg ezen a korridoron.

Noha a MÁV-csoport árufuvarozó vasútvállalattal nem ren-
delkezik, vontatási szolgáltatóként a legtöbb tehervonat élén a 
MÁV-START mozdonyai figyelhetők meg. Ismeretes, hogy a sze-
mélyszállításban – az új, korszerű motorvonatok beszerzésével 
– jelentős mennyiségű mozdony szabadult fel. Ezeket a mozdo-
nyokat mi nem leselejteztük, hanem felkínáltuk a piacnak, azok 
kibérelhetők. Ezek a mozdonyok – életkoruk és műszaki színvo-
naluk miatt – lényegesen olcsóbban üzemeltethetők, mint a több 
országban közlekedni képes új, drága mozdonyok.

Remélem, nem maradt Önökben kétely, hogy a MÁV a logisz-
tika rendszerének egyik fontos eleme, és a vállalatcsoport ko-
molyan tesz azért, hogy ezt a szerepét a 21. századi igényeknek 
megfelelően is betölthesse. Köszönjük az eddigi munkánk elis-
merését, a pozitív visszajelzést. Fokozott sebességgel fogunk a 
jövőben továbbhaladni ezen az úton!”
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Lemondott a Deutsche 
Bahn AG első embere
Távozott posztjáról Rüdiger Grube, a Deutsche Bahn AG 
igazgatótanácsának elnöke, bár még legutóbb is arról szól-
tak a hírek, hogy hosszú évekig marad a szövetségi vasút-
társaság élén. 

Váratlanul jelentette be távozását Rüdiger Grube, a Deutsche 
Bahn AG, a német szövetségi állam tulajdonában lévő vasúttár-
saság és logisztikai konszern első embere. Távozása meglepő, 
hiszen néhány nappal ezelőtt még arról lehetett hallani, hogy 
várhatóan három évvel ismét meghosszabbítják a szerződését – 
erre azonban nem került sor. Grube állítólag azért mondott le, 
mert nem sikerült a felügyelőbizottsággal közös hangot találnia, 
szerinte ugyanis nem tartották az ígéreteiket, miszerint három év-
vel, 2020-ig hosszabbította volna meg a testület a megbízását, 
és végül csak kétéves ajánlatot tettek.

Rüdiger Grube azonnali hatállyal állt fel, még január 30-án 
elhagyta a posztját. Feladatait átmenetileg pénzügyi helyettese, 
Richard Lutz vette át. A felügyelőbizottság következő felada-
ta, hogy Grube utódját megtalálják, mégpedig hosszú távra. 
A posztra az első számú esélyes Ronald Pofalla, aki eddig az 

 A Stadler szembe megy a Škodával
Negyven új villamost rendel az ostravai közlekedési cég, a DPO. A járműveket 
a Stadler Rail szállítja, és a Stadler Prague tervezi és gyártja majd a kocsikat.

 
Összesen 45 millió svájci frank értékben rendelt 30+10 új villamost a Dopravní 
podnik Ostrava a.s. (DPO). A városvezetés döntése szerint a Stadler Rail szállítja 
majd a villamosokat, amelyeket javarészt a svájci cég csehországi üzemében állíta-
nak elő. Az alacsonypadlós, normál nyomtávolságú szerelvények két részből állnak, 
a kocsik 24,9 méter hosszúak, 2,5 méter szélesek lesznek, és egyszerre 188 utast 
(61 ülőhely) tudnak szállítani. A kocsik teljesen légkondicionáltak, maximum sebes-
ségük 80 km/h. Az első villamosok 2018 első fél évétől állhatnak majd forgalomba.

A DPO európai tendert írt ki a villamosbeszerzésre, számos jelentkező kö-
zül bizonyult a legjobbnak a Stadler Rail ajánlata. A csehországi városban 69 
kilométernyi villamosvonal üzemel, a napi forgalomban 272 villamos vesz részt, 
kizárólag cseh gyártmányok; a városi vasúti piacot a Škoda Transportation ha-
gyományosan a kezében tartja a volt Csehszlovákiában. A Stadler Rail most erre 
a homogén piacra tör be – kíváncsian várjuk, mekkora sikerrel…

Utascsúcs a spanyol 
repülőtereken
Rekord utasforgalommal zárták a 2016-os 
évet a spanyol repülőterek; az országban 
46 légikikötőt üzemeltető Aena vállalat je-
lentése szerint több mint 230 millió utas 
vette igénybe szolgáltatásaikat tavaly.

Az utasforgalom 2015-höz képest 11 száza-
lékkal nőtt, a spanyol reptereiken tavaly indított 
vagy fogadott, több mint kétmillió járat pedig 
7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt. 
A vállalat Spanyolországon kívül 16 nemzetkö-
zi repülőtér üzemeltetéséért felelős, például 
Dél-Amerikában, ezek összesített utasforgalma 
meghaladta a 60 milliót. A legtöbb utast, 50,4 
milliót a spanyol főváros Adolfo Suárez Madrid-
Barajas nevű repülőterén regisztrálták a múlt 
évben, a második a barcelonai El Prat repülőtér 
44,1 millió utazóval. A harmadik helyen Palma 
de Mallorca repülőtere zárta a 2016-os évet, 
amelyet 26,2 millióan használtak.

infrastruktúráért felelős vezető volt, tekintettel arra, hogy komoly 
politikai kapcsolatai vannak a jelenlegi szövetségi kormányzattal 
és személyesen Angela Merkel kancellárral.

Rüdiger Grube 2009-ben vette át a cégcsoport vezetését. 
A mintegy 300 ezer embert foglalkoztató konszern évente 40 
milliárd eurós forgalmat tudhat magáénak. Elődje az a Hartmut 
Mehdorn volt, akinek a mániákus takarékoskodás és többek 
között a távolsági forgalom drasztikus megnyirbálása kötődik a 
nevéhez.

Nem vészharangot kongat
Jose Manuel Vargas, az Aena elnöke

Rüdiger Grube Ronald Pofalla



Szélenergia hajtja a holland vonatokat
A világon elsőként kizárólag szélenergiá-
ból nyert árammal közlekednek a holland 
vonatok az év eleje óta.

A naponta 5500 járatot működtető NS hol-
land vasúttársaság és az Eneco energiavál-
lalkozás két éve írt alá egy tíz évre szóló szer-
ződést, melyben a szélenergiára való teljes 
átállás határidejét 2018 elejére határozták 
meg. A tervet tehát túlteljesítették, most az 
a céljuk, hogy 2020-ig egyharmadával csök-
kentsék az egy utaskilométerre eső energia-
felhasználást. Az Eneco és a vasúti cég sze-
rint egy szélkerék egyórányi teljesítményéből 
származó energia felhasználásával egy vonat 
200 kilométert képes megtenni.
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Az Airbus adatai szerint 
688 gépet adtak át üze-
meltetésre 82 ügyfélnek; 
ez mintegy 8 százalék-
kal magasabb, mint a 
2015-ös 635, egyben 
új rekordot is jelent az 
Airbus történelmében. 
Emellett 731 repülőgép 
gyártására kaptak meg-
rendelést 51 ügyféltől. 
Az Airbus rendelésállo-
mánya december 31-ével 
6874 gép volt, ennek ér-
téke listaáron számolva 
1018 milliárd dollár. (Az 
előző évben még 1185, 
2014-ben pedig ennél is 
több, 1782 gépre kaptak 
rendelést.) Az idei évre 
az Airbus az átadások 
felgyorsítását szeretné 

4,3 milliárd dollárt 
fizet a VW
a dízelbotrány miatt
Konkrét egyezségi tervezetben állapo-
dott meg a Volkswagen AG az illetékes 
amerikai hatóságokkal az emissziós 
botrány büntetőjogi és polgári jogi bír-
ságáról.

A megállapodás értelmében a Volkswagen 
4,3 milliárd dollár bírságot fizet az ügy ren-
dezésére. A tervezet a megfelelőségi és 
kontrolling rendszerek további erősítését 
is előirányozza egy független felügyelő 
kinevezésével a következő három évre. A 
megállapodás leszögezi, hogy a Volkswa-
gen vétkesnek vallja magát az Amerikai 
Egyesült Államok vonatkozó büntetőjogi 
törvényeinek megsértésében, elismeri a 
tényállást, és megfizeti az ennek alapján 
kiróható bírságot. Az egyezség megköté-
séhez a Volkswagen AG igazgatótanácsá-
nak és felügyelőbizottságának, valamint a 
konszern további érintett érdekeltségeinél 
az illetékes testületek hozzájárulása is 
szükséges. Az egyezségtervezetet az USA 
illetékes hatóságainak és az ügyben eljáró 
bíróságoknak is jóvá kell hagynia.

Egymásnak feszül a két óriás

Tovább tart
az Airbus–Boeing versenyfutás

A világ két legnagyobb repülőgépgyártó cége változatlanul erős versenyt 
fut a levegőben. A számok azt mutatják: fej-fej mellett haladnak.

elérni, mivel 2016-ban 
beszállítói hiányossá-
gok miatt több típusuk, 
így az A320neo és az 
A350XWB gyártása és 
leszállítása is akadozott.

Az európai gyártó 
legnagyobb versenytár-
sától, a Boeingtól 668 
gépet rendeltek az ügy-
felek (63-mal keveseb-

bet, mint a nagy vetély-
társtól), akik számára 
tavaly 748-at adtak át 
üzemeltetésre; ez a szám 
ugyanakkor 60-nal több 
az Airbusénál. Egy évvel 
korábban a tengerentúli 
társaság 868 gép gyár-
tására szerződött és 
762 repülőt szállított le a 
megrendelőknek.
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Várható volt tehát, hogy a francia fővá-
ros önkormányzata előbb-utóbb kemény 
intézkedéssorozatra szánja el magát a 
szmog csökkentése érdekében, ami már 
csak azért sem meglepő, mert a főpol-
gármester harcos környezetvédő híré-
ben áll. Első lépésként tavaly július óta 

megtiltották hétköznapokon a húsz évnél 
öregebb gépkocsik közlekedését, ősz-
szel pedig elrendelték, hogy 2017. január 
elejétől minden gépjármű – még a külföl-
di rendszámúak is – csak a környezet-
védelmi megfelelőséget jelölő plakettel 
közlekedhet. A matricák színét a járművek 

Új berlini repülőtér: csúszik az átadás
Csak nem akar összejönni az új berlini nemzetközi repülőtér átadása, pedig az eredeti elképzelések szerint már több 
mint öt éve el kellett volna induljon a forgalom a Berlin-Brandenburg légikikötőben. Vagyis: nem csak nálunk jelent-
keznek gondok, technikai problémák egy-egy közlekedési beruházás körül…

A terminálon telepített 1400 automatikus 
ajtó csupán 20 százaléka működik hibát-
lanul. Tízből nyolc ajtónál át kell alakítani 
az irányítórendszert, és esetenként a 
berendezés vezetékhálózatának kicse-
rélésére is szükség lehet. Az átalakítás 
időigényes és elengedhetetlen, mert az 
ajtók a tűzvédelmi rendszer részét is al-
kotják. Gondok vannak továbbá az egyik 
utasmólón a tűzoltó vizet permetező ké-
szülékekkel is.

Az egykori NDK területén kezdett ed-
digi legnagyobb beruházás befejezésére 
eddig négy határidőt tűztek ki és egyiket 
sem sikerült tartani. A tartományi ran-
gú Berlin, Brandenburg tartomány és a 
szövetségi állam közös vállalkozásában 
épülő repülőtér kivitelezési munkálatai 
2006-ban kezdődtek, és az első tervek 

arról szóltak, hogy 2011 novemberében 
megindul a forgalom a három kisebb 
berlini nemzetközi repülőteret kiváltó új 
légikikötőben. A tervezési és kivitelezé-
si hibák miatt az eredetileg 2,4 milliárd 
euróra becsült költségek legkevesebb a 
duplájára emelkednek, és a hiányossá-

gok sora miatt az is szóba került, hogy 
elbontják a 280 ezer négyzetméteres 
terminált, és újrakezdik az építkezést. Az 
új berlini a frankfurti és a müncheni után 
a harmadik legnagyobb németországi 
repülőtér lesz… amikor elkészül. A leg-
újabb ígéret szerint 2018 elején.

Amikor a párizsiak
nem látnak át a szmogon

szennyezőanyag-kibocsátásának szintje 
alapján határozzák meg: a legkevésbé 
szennyezők zöld, a füstfelhőt kibocsátók 
szürke matricát kapnak, az utóbbiakat 
akár ki is tilthatják a közlekedésből. Az 
intézkedéssel Párizs szakít a páros-párat-
lan rendszámok szerinti közlekedési kor-
látozással, és szmog esetén a matricák 
színe határozza meg, hogy mely járművek 
közlekedhetnek, és melyek tulajdonosai-
nak kell kényszerpihenőt tartani.

A kötelező plakett egységesen 4,18 
euróba kerül minden autósnak. A környe-
zetvédelmi minisztérium szerint eddig 2,5 
millióan igényelték a matricát, de a ható-
ságok két hónap türelmi időt adnak min-
denkinek a beszerzésre. Azt követően a 
matrica nélkül közlekedő járművekre 68–
135 eurós helyszíni bírságot szabhatnak 
ki a rendőrök.

Persze a franciák az intézkedéssel 
semmi újat nem mutattak, hiszen előttük 
sok évvel ezelőtt már több mint 200 eu-
rópai város léptetett életbe hasonló kör-
nyezetvédelmi kategorizálást, a gépkocsi-
forgalom megregulázásával, a járművek 
által kibocsátott szálló por csökkentésé-
vel nagymértékben javítva területükön a 
levegő minőségét. Mindazonáltal a párizsi 
városvezetés ambiciózus célt tűzött maga 
elé: felére csökkentené Párizsban a gép-
kocsik számát, és 2020-ig teljesen kiszo-
rítaná a fővárosból a dízel gépkocsikat.

Párizs 2020-ig kitiltja a dízeleket
Párizsban naponta 600 ezer jármű közlekedik, ebből mintegy 100-100 ezer te-
herautó és motor, ami finoman fogalmazva nem tesz jót a nagyváros levegőjének. 
Kevésbé visszafogottan: időnként irdatlan szmog keseríti a párizsiak életét…

A Berlin-Brandenburg repülőtér madártávlatból. Távol az átadás
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A Volánbusz Modulókkal turbózza fel flottáját
Nem várja ölbe tett kézzel a személyszállítási piac 2019-re tolt megnyitását a Volánbusz Zrt., a társaság jelentősen meg-
fiatalított járműparkkal kíván majd nekivágni a nemzetközi tendereknek.

Az ebbe az irányba tett legutóbbi lépésük a múlt hónap közepé-
re esik, ekkor kötöttek adásvételi szerződést az IKARUS Egyedi 
Autóbusz Gyártó Kft.-vel 180 új csuklós MODULO M 168D típu-
sú autóbusz vásárlására. A gyártónak – amely tavaly olvadt be a 

2013-ig Nabiként üzemelő, az Evopro csoport érdekeltségébe 
tartozó Mabi-Bus Kft.-be, ám megtartotta a nevét – idén augusz-
tus közepéig kell leszállítania a járműveket, melyek összértéke 
meghaladja a 15 milliárd forintot.

A 18,75 méter hosszú, Euro 6-os dízelmotorral hajtott, ala-
csonypadlós M 168D vázszerkezete rozsdamentes acél, a fő-
egységek olyan közismert beszállítóktól érkeznek, mint a ZF (se-
bességváltó és futómű) vagy a Paccar (DAF, motor). Ugyanakkor 
magyar cégek termékeit is beépítik a gyártás során, például az 
ajtók, oldalablakok hazai beszállítóktól származnak, a fém alkat-
részek nagy része pedig a Mabi-Bus mátyásföldi gyárában ké-
szül. Tavaly tavasszal, az új csuklósbusz budapesti bemutatóján 
még egyöntetű volt a vélemény, hogy a 3-as metró felújítása alatt 
ilyen járművekkel pótolja a főváros a kiesett kapacitásokat. Azóta 
sok víz lefolyt a Dunán, sok munkaórát eltöltöttek a képviselők 
a téma tárgyalásával a fővárosi közgyűlésben, és ma már egyre 
valószínűbb: nem a sokáig esélyesnek tartott autóbusztípus köz-
lekedik majd az M3-as vonalán idén nyártól. Bár a buszpótlás-
sagában már ennek ellenkezőjén sem igazán lepődnénk meg…

Ebből a Modulóból vásárol be a Volánbusz

 Az államtitkár az MTI-nek el-
mondta, elsődleges feladata 
a 2007–2013 közötti uniós 
pénzügyi ciklus zárása és a 
2014–2022 közötti, hazai 
forrásokból is fedezett közle-
kedésfejlesztési beruházások 
előkészítése és elindítása 
volt, amelyet a Nemzeti Köz-
lekedésfejlesztési Stratégia 
szerint, az aktuális kormány-
programmal megegyezően 
2016 végére befejezett. Hoz-
zátette: a közlekedési ágazat 
Magyarország gazdaságának 
motorjává vált. Ésszerű és 
ügyfélbarát hatósági eljárási 
rendeket alakítottak ki, egy-
szerűbbé, olcsóbbá tették és 
összehangolták a közlekedé-
si szolgáltatásokat. 2022-ig 
minden kormánydöntéssel 
rendelkező, uniós és hazai 
forrásból megvalósuló közle-
kedésfejlesztési beruházás 
elindult, tervezésük, engedé-
lyeztetésük, számos esetben 
már a kivitelezésük megkez-

Távozott posztjáról Tasó László
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára 
január 31-én benyújtotta lemondását Áder János köztársasági elnöknek. A hír lapzártánk 
idején még nem jelent meg a Magyar Közlönyben, annyi biztos, hogy a volt államtitkárt más 
fontos megbízatásra kérték fel, azonban új kinevezését egyelőre homály fedi – a lehetsé-
ges utódjáról már többet tudunk.

dődött, vagy a programozási 
ütem szerint indulhat.

Az elmúlt két és fél év alatt 
nagymértékben erősödött a 
közösségi közlekedés rend-
szereinek szolgáltatási színvo-
nala, a MÁV Zrt. és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. gazdálko-
dása stabilizálódott, a vasúti és 
közúti hálózat fenntartásának 
és működtetésének finanszíro-
zása a közszolgáltatási szerző-
désekkel hosszú távra tervez-
hetővé vált, emelte ki a távozó 
államtitkár. Jelentős hálózat-
építések, komplex felújítások 
kezdődtek, a vasúti és autó-
buszos személyszállítás feltét-
eleit a gördülőállományok már 
végrehajtott és folyamatban 

lévő beszerzései tették ver-
senyképesebbé. Mint mondta, 
korszakos jelentőségű állam-
közi regionális fejlesztésekkel, 
új teherkorridorral Magyaror-
szág stabilizálja helyét a ten-
geri kikötőkhöz kapcsolódó 
áruszállítói és logisztikai főára-
mokban. Az ágazat a ciklus-
ban nyújtott teljesítményével 
kiérdemelte a kormány támo-
gatását a magyar vasúti kocsik 
és buszok gyártásának elindí-
tásához, megerősítéséhez. A 
közlekedésbiztonság területén 
célirányos fejlesztésekkel és 
programokkal jól mérhető és 
érzékelhető kedvező változá-
sok következhettek be – ösz-
szegezte az államtitkár.

A sajtó lényegében tényként kezeli, hogy Tasó László utóda Homolya Róbert lesz, aki 2015 
nyarától miniszterelnöki biztosként dolgozott az M4-es autópálya Abony–Fegyvernek sza-
kaszához kapcsolódó beruházás lezárásán, tavaly júliustól pedig a közlekedési infrastruk-
turális fejlesztésekért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Ebben a tisztségében előzete-
sen jóváhagyta az épp Tasó által előkészített döntési javaslatokat, továbbá ő koordinálta 
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) és az Európai Hálózatfejleszté-
si Eszköz (CEF) forrásokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatokat.

Tasó László

Homolya Róbert
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 Tel-Aviv is elérhető 
lesz Debrecenből
2016 decemberében 11 százalékkal több, 
összesen 19 110 légi utas fordult meg a Deb-
recen Airporton. Az esztendő egészét tekint-
ve az utasforgalom 65 százalékkal haladta 
meg a 2015-ös év adatát.

A Debrecen Airport a Wizz Airrel és a Lufthansával 
folytatott sikeres együttműködésnek köszönhető-
en a következő években folyamatosan tovább sze-
retné növelni mind az elérhető desztinációk, mind 
a régióba érkező és a régióból induló légi utasok 
számát. Jelentős bővülésre számítanak, miután 
bevezetik a légi irányítást (ATC) a repülőtéren, és 
az ILS2 fejlesztési projekt is megvalósul. A reptér-
hez kötődő hír továbbá, hogy a Wizz Air malmöi já-
rata 2017 márciusától ismét hetente két alkalom-
mal biztosít légi összeköttetést a svéd metropolisz 
és a cívis város között, valamint ez évtől Tel-Aviv is 
elérhető lesz Debrecenből.

Az alapításának 25. évfordu-
lóját ünneplő, győri székhelyű 
Kravtex Kft. által gyártott Cre-
do autóbuszok rendkívül köz-
kedveltek a közszolgáltatók kö-
rében. Ennek alátámasztására 
csupán két adat: a győri és a 
mosonmagyaróvári gyártósor-
ról eddig legördült mintegy 
1350 busz jórésze a regioná-
lis közlekedési központoknál 

üzemel, és tavaly az elkészült 
116 járműből 113-at állítottak 
forgalomba az egykori Volán-
cégek. A társaság amúgy is 
felszálló pályán van, tavaly 
600 millió forintos önerőből 
ötven százalékkal bővítette a 
mosonmagyaróvári autóbusz-
gyártó csarnokát, mely így 
több mint 16 ezer négyzetmé-
teres, és jelentős mértékben 

A fotók illusztrációk, nem a beszerzésben szereplő járműveket ábrázolják

Száz új busszal erősítenek a közlekedési központok
Még tavaly decemberben írták alá azt a szerződést, amely-
nek értelmében a győri Kravtex Kft. – a Volánok beszerzés-
sel foglalkozó társasága, a Volán Buszpark Kft. által kiírt 
pályázat nyertese – hatvan normál padlós szóló- és negy-
ven alacsony padlójú autóbuszt szállíthat idén a regionális 
közlekedési központokba, összesen hétmilliárd forint ér-
tékben.

növeli a gyártókapacitást. A 
cégnél úgy számolnak, hogy 
néhány év múlva az eddigi 
100–120 helyett akár 500 
Credo autóbusz is készülhet 
majd évente, aminek azonban 

nagyon fontos feltétele a hosz-
szabb távú és kiszámítható 
belföldi megrendelésállomány. 
Ezzel összefüggésben bi-
zakodva tekintenek a múlt 
évben meghirdetett nemzeti 
autóbuszgyártási stratégia elé, 
amely részben épp a volt Vo-
lánok elöregedett járműpark-
jának frissítését célozza meg 
hazai gyártású buszokkal, és 
több ezer hazai gyártmányú au-
tóbusz beszerzését vetíti előre 
a következő évekre. Mind-
eközben a Kravtex a műszaki 
fejlesztésre is nagy hangsúlyt 
fektet: már javában tesztelik 
a 13 méteres elővárosi buszt, 
amelynek városi változatán is 
dolgoznak, és várhatóan feb-
ruárban mutatják majd be.

Erb Szilvia: RCH-ból az NFM-be
Erb Szilviát nevezték ki a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
gépjármű-közlekedési és vasúti 
szabályozási főosztálya ve zető-
jének. Az új főosztályvezető nem 
ismeretlen a közlekedési piac 
szereplői előtt, hiszen eddig a 
Rail Cargo Hungaria Zrt. vezető 
jogtanácsosaként dolgozott, ahol 
meghatározó szerepet játszott a 
vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
jogszabályok előkészítésében, 
alágazati véleményezésében. Erb 
Szilviának az új beosztásából fa-
kadóan fontos szerepe lehet a 
szaktárcába olvasztott Nemzeti 
Közlekedési Hatóság új szerve-
zeti struktúrájának és működési 
rendjének kialakításában. A fő-
osztályvezetői kinevezéséhez gra-
tulálunk!



Tengelysúlymérő hálózat: 
egyelőre tesztüzemben
A közutakba épített eszközökkel februárban kezdik au-
tomatikusan mérni az áthaladó járművek terhelését, 
egyelőre tesztüzemben. A rendszer működtetéséhez 
szükséges informatikai hálózat kiépítése folyamatos, 
a kapcsolódó jogszabály-módosítások tavaszra várha-
tók, az év második felében pedig az objektív felelősség 
elvén alapuló automatikus üzemmód is beindulhat.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint az 
ország 89 mérőpontja közül 74 csatlakozik az útdíjrendszer 
ellenőrző kapuihoz, a fennmaradó 15 mérőpontot az ország-
határhoz közeli helyszíneken alakítják ki. Tavaly év végéig tíz 
helyszínen telepítettek szenzorokat, a kivitelezési munkák ta-
vasztól folytatódnak. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 
és a Nemzeti Közlekedési Hatóság konzorciummal megkö-
tött támogatási szerződés bruttó 29,9 milliárd forintot biztosít 
a feladatok ellátásához. A szaktárca kiemelte: az előszűrés 
eredményének függvényében a járművet a hatóság megállít-
hatja, ha a jogsértés olyan mértékű, hogy a bírság egyértel-
műen megállapítható, illetve az üzemben tartó szankcionálá-
sára is lehetőség lesz. A hatékonyabb ellenőrzés a túlterhelt 
járművek közlekedésének visszaszorításával javítja a közle-
kedésbiztonságot, és védi a közutakat a gyorsabb állapot-
romlástól. A kapcsolódó jogszabály-módosítások tavasszal 
készülnek el, a mérőpontokat hitelesíteni kell, az általuk szol-
gáltatott adatok pontosságának ismeretében lehet javaslatot 
tenni a tűréshatárra, a bírságtételekre.

Felvételeink 2016. szeptember 26-án készültek Ácsnál, az 1. sz. főút 
92+710 kilométerszelvényénél, az első szenzor telepítésekor
 Fotók: Iró Zoltán
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KONFERENCIANAPTÁR 2017

RepülésVilág konferencia – 2017. december
A légi közlekedésben dolgozók számára ez egy olyan fórum, ahol versenyképességük 
javítása érdekében párbeszédet folytathatnak a kormányzati szereplőkkel mind a sze-
mélyszállítást, mind az árufuvarozást illetően.

HajózásVilág konferencia – 2017. március 30.
A konferencia – amely a Dunára közlekedési útvonalként tekintő társaságok, szervezetek, 
intézmények eseménye – kiemelt témája a hajózási útvonal jogi és stratégiai aktualitásai.

VasútVilág konferencia – 2017. május 3.
Az előadások a hazai vasútvállalatok működési környezetét meghatározó jogszabályi és 
az üzemeltetési változásokra fókuszálnak, emellett hangsúlyosan szerepel a programban 
a személyszállítási és árufuvarozási piac helyzete, tendenciái.

KözlekedésVilág konferencia – 2017. május 31.
A konferencia aktualitását a bürokráciacsökkentés érdekében újragondolt intézményi 
környezet jelenti, melynek tapasztalatairól elsők között itt cserélhetnek majd véleményt a 
piaci szereplők és a kormányzat képviselői.

KözútVilág konferencia – 2017. október 4.
Egy „hagyományos” konferencia helyett e piac szereplőinek olyan eseményt szervezünk, 
ahol a többféle igény és elvárás áttekintése és azok megoldási lehetősége szakavatott 
körben kerülhet megvitatásra – a fuvarozók szakmai szervezeteinek és a kormányzat köz-
reműködésével.

NavigátorVilág konferencia – 2017. november 8–9.
A logisztikai láncok működtetéséhez elengedhetetlen ismeretek gyorsan változnak, ezek 
bemutatására vállalkozik ez a kétnapos rendezvény, ahol az árutovábbítás árát és minősé-
gét meghatározó gazdaság- és közlekedéspolitikai piaci környezet is bemutatásra kerül.
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INTERJÚ

Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedésért felelős helyettes államtitkára

„Minden szakmai terület 
fontos számomra”

Újszerűsége és a komoly kihívások miatt a tram-train az egyik „kiemelt” 
projektem, de az európai léptékben is nagy beruházásnak számító Buda-
pest–Belgrád vasútvonal felújítása szintén nagyon fontos a számomra – 
nyilatkozta lapunknak Mosóczi László. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedésért felelős helyettes államtitkára további szakmai missziójá-
nak tartja a kárpátaljai közúti összeköttetések helyreállítását, a határokon 
a hídépítéseket, illetve az új, nyugat-balkáni légi járatok beindítását.

ANDÓ GERGELY

– Nem ez az első olyan szakmai felada-
ta, ahol roppant szerteágazó tevékeny-
séget végez az Önhöz tartozó szervezet. 
Milyen területek voltak mégis újszerűek 
az Ön számára, vagy okoznak különle-
ges szakmai kihívást, fejtörést?

– A Budapesti Műszaki Egyetem befe-
jezése, 1984 óta mindig a közlekedésben 
dolgoztam, de jobbára a vasúti közleke-
déssel foglalkoztam. Különleges szakmai 
kihívás volt a légi közlekedés irányításá-
nak megismerése. A szakma szépségét 

pedig a közúti, a vasúti, a légi és a vízi 
közlekedés koordinációja jelenti, valamint 
a sok új projekt lebonyolításának az ösz-
szehangolása.

– A bürokráciacsökkentés jegyében 
az NFM-be vont szakmai szervezetekkel 
változik az Ön feladata, felelősségi köre 
is?

– Pontos válasz a felvetésre a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium új szervezeti és 
működési szabályzatának véglegesítése 
után adható. Az átmeneti időszakban is 
biztosítani kell azonban az említett szak-
mai szervezetek folyamatos működését, 
ebből természetesen én is és a közleke-
dési helyettes államtitkárságon dolgozó 
munkatársaim is kiveszik a részüket.  
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– Jogalkotóként az Ön államtitkár-
sága felel a közlekedési ágazat európai 
jogharmonizációjáért. Milyen jogszabá-
lyokon dolgoznak jelenleg?

– A gépjárművek és pótkocsijaik idő-
szakos műszaki vizsgálatáról, valamint a 
haszonjárművek közlekedésre való alkal-
masságának közúti műszaki ellenőrzé-
séről szóló irányelvek – tagállami kötele-
zettségből eredő – átültetésének szakmai 
előkészítése most zajlik. A hazai szabá-
lyozást 2017. május 20-ig kell a közössé-
gi rendelkezéseknek megfelelően átalakí-
tani, az egységes előírások alkalmazása 
2018. május 20-tól kötelező. Vasúti te-
rületen a közelmúltban fejeződött be az 
ún. negyedik vasúti jogszabálycsomag 
tárgyalása, jelenleg az új jogszabályok 
átültetésének előkészületein dolgozunk. 

– Hogy értékeli az NFM szakmai kap-
csolatát a közlekedési érdekképvisele-
tekkel (HUNGRAIL, MKFE, NiT Hungary, 
MLSZKSZ, MLBKT stb.)?

– A magyar közúti fuvarozói társada-
lom nagy részét tömörítő, meghatározó 
érdekképviseletek az NFM stratégiai part-
nerei. A tárca folyamatosan együttműkö-
dik velük a közúti szakmára vonatkozó 
szabályozási elképzelések megvalósítá-
sában, míg a partnerek is folyamatosan 
becsatornázzák az ágazat részéről felme-
rült javaslataikat. Az MKFE például nem-
régiben kezdeményezte a stratégiai part-
nerségi együttműködés kiterjesztését, 
elmélyítését. Mi minden, a jogalkotás mi-
nőségét javító, a szektor versenyképes-
ségét fokozó kezdeményezésre nyitottak 
vagyunk. 2013-tól egy éven át töltöttem 
be a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egye-
sület ügyvezető elnöki pozícióját. Kap-
csolatunk azóta is jó, nemcsak vezetői, 
hanem szakértői-ügyintézői szinten is. A 
VOLÁN Egyesülés személyszállítási szol-
gáltatásokról szóló törvény módosítására 
irányuló elképzelését munkatársaim vizs-
gálják. A szakmai szervezetekkel, érdek-
képviseletekkel tehát folyamatos és jó a 
munkakapcsolat, hatékonyan, hasznosan 
működik az információcsere.

– Több hivatali elődjének is volt 
olyan szakmai területe (például a hidak, 
az esztergomi vasútvonal), amit a szív-
ügyének tekintett. Önnek is van kiemelt 
szakmai missziója?

– Minden területem egyformán fontos. 
Újszerűsége és a komoly kihívások miatt 
a tram-train az egyik „kiemelt” projektem, 
de az európai léptékben is nagy beruhá-
zásnak számító Budapest–Belgrád vasút-
vonal felújítása szintén nagyon fontos a 
számomra. A kárpátaljai közúti összeköt-
tetések helyreállítása, a határokon a híd-
építések, az új, nyugat-balkáni légi járatok 
beindítása ugyancsak szívügyem.

– Megjelent a kiírás a tram-trainre. A 
mai díjszabási környezetben az utasnak 
három jegyet kellene vennie, ha végál-
lomástól végállomásig szeretne utazni 
(helyi jegyeket Szegeden és Hódmező-
vásárhelyen, helyközit a két város közé). 

említett NEJP bevezetése. A tarifakö-
zösség alapvető célja, hogy pénzügyileg 
egyetlen résztvevő se járjon rosszabbul, 
ideértve minden szolgáltatót és az utaso-
kat is. Utóbbiak a kényelmesebb közleke-
déssel, a jegyváltások okozta kevesebb 
kényelmetlenséggel már mindenképpen 
nyernek, azonban fontos, hogy ahol le-
hetséges, a rendszer ezek mellett pénz-
ügyi előnyöket is kínáljon számukra.

– A főváros elkötelezte magát az 
elektronikus jegyrendszer bevezetése 
mellett. A helyközi közlekedésben van/
lesz ilyen törekvése a közszolgáltatás 
megrendelőjének?

– A kormány stratégiai programjaiban 
célul tűzte ki a közösségi közlekedés meg-
újítását és az „ugyanazon elektronikus 
igazolással” igénybe vehető – teljes átjár-
hatóságot és szolgáltatófüggetlenséget 
biztosító – elektronikus viteldíj-beszedé-
si rendszer kialakítását. Az elektronikus 
jegyek alkalmazása teszi lehetővé, hogy 
az országos, elővárosi és regionális sze-
mélyszállítási közszolgáltatások kölcsö-
nösen átjárhatók legyenek, kölcsönösen 
elfogadva egymás utazási okmányait és 
bérleteit, az országos egységes parkolási 

Az átmeneti időszakban is biztosítani kell

az NFM-be integrált szakmai szervezetek

folyamatos működését.

A szakmai érdekképviseletekkel

folyamatos és jó a munkakapcsolat,

hatékonyan működik az információcsere.

Az országos tarifaközösség

középtávú bevezetéséhez az elektronikus

jegyrendszer teremti meg az alapot.

Mi szükséges ahhoz kormányzati szin-
ten, hogy egy jeggyel lehessen utazni a 
tram-train szerelvényeken?

– A legfontosabb a rendszeres utasok 
számára, hogy a Szeged–Hódmezővá-
sárhely viszonylatra kiadott helyközi bér-
leteiket a helyi szakaszokon is elfogad-
ják. Ahhoz, hogy a tarifális átjárhatóság 
érdeksérelem nélkül megvalósulhasson, 
az érintett társaságok közötti elszámo-
lás rendszerét ki kell építeni. Az integrált 
jegyek értékesítéséhez a Nemzeti Elekt-
ronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) te-
remt majd megfelelő alapot, ezzel a tram-
train vonalán is egy jeggyel vagy bérlettel 
utazhatnak az ingázók vagy a turisták.

– Tervezik-e a országos tarifaközös-
ségi rendszer bevezetését középtávon?

– Igen, ehhez azonban elengedhetet-
len az elektronikus jegyrendszer, a már 

rendszerhez hasonlóan. Az elektronikus 
jegyrendszer teljes körű országos beve-
zetését, a személyszállítási közszolgálta-
tások hatékonyabb ellátását biztosító in-
tegrált utastájékoztatási, jegyértékesítési 
és forgalomirányítási rendszerek fejlesz-
tését célzó projekt szerepel az IKOP éves 
fejlesztési keretében.

– Lát-e lehetőséget arra, hogy a fe-
rihegyi vasúti bekötés 2022 vége előtt 
elkészüljön? Megépülhet ez akár két 
részletben is (Kőbánya-Kispest–Termi-
nál, majd második fázisban Terminál–
Monor)?

– A finanszírozási források megfelelő 
ütemű rendelkezésre állása esetén a ha-
táridő tartható. A kétütemű megvalósítás 
többletkapacitások kiépítését igényelné 
a belváros és Kőbánya-Kispest között. 
Ha ugyanis nem épül meg egyidejűleg 
a repülőtér–Monor szakasz, nem tudják 
kiszolgálni a repülőteret az egyébként is 
erre járó Intercity vonatok és az elővárosi 
zónázó vonatok, mivel nem tudnak betérni 
a repülőtérre az ottani utasokért. Így több 
vonatot kellene indítani a belvárosból a re-
pülőtér kiszolgálására, amelyek azonban 
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a jelenlegi infrastrukturális adottságok 
mellett nem illeszthetők be a menetrend-
be. A teljes Kőbánya-Kispest–repülőtér–
Monor vonalszakasz egyidejű kiépítése 
esetén nem lenne szükség efféle többlet-
kapacitásokra.

– A kelebiai vasútvonal átépítésének 
tervezése mikor kezdődhet meg? A MÁV 
már kiírta „saját költségén” a Budapes-
ten belüli új nyomvonal megvalósítható-
sági tanulmányának elkészítését. A töb-
bi szakaszra is MÁV-os kiírás várható?

– A terveink szerint a közeljövőben a 
többi szakaszra is megjelennek a kiírá-
sok, amelyeket a tavaly kötött kínai-ma-
gyar kormányközi egyezmény alapján a 
Kínai-Magyar Vasút Nonprofit Zrt. fog 
közzétenni.

– Miért volt kiemelt célja a közleke-
dési kormányzatnak az új, Borostyán 
(Amber) vasúti árufuvarozási korridor 
megalapítása? Elégedettek az elfoga-
dott útvonallal és azok variánsaival? Ön 
szerint lenne ennek tükrében létjogo-
sultsága a zalaszentiváni deltavágány 
mellett egy Zalalövő–Körmend új építé-
sű vasútvonalnak is, ami jelentősen lerö-
vidítené a Koper–Pozsony út magyaror-
szági szakaszát?

– A Borostyán (Amber) vasúti árufuva-
rozási korridor megalapításánál az észak-
déli áruszállításba történő bekapcsolódás 
volt a fő közlekedési kormányzati cél. Az 
új folyosó fontos hazai ipari központo-
kat és intermodális terminálokat kapcsol 
össze az Adriai-tengerrel és a balkáni 
államokkal. A kijelölt útvonalakkal elége-
dettek vagyunk. Az új építésű Zalalövő–
Körmend szakasznak több okból sincs 
jelenleg létjogosultsága. Magyarország 
vélhetően nem kapna uniós támogatást a 
beruházáshoz, mivel az Európai Bizottság 
arra hivatkozna, hogy az érintett vonalak 
forgalma még jelentősen elmarad a maxi-
mális kapacitásuktól, és a Szombathely–
Zalaszentiván, Zalaszentiván–Zalalövő 
szakaszok korszerűsítését már támogat-
ták. Kérdéses az is, hogy az Őrségi Nem-
zeti Park területének érintettsége miatt 

hogyan kaphatná meg egy ilyen fejlesztés 
a környezetvédelmi engedélyeket.

– Miért fontos cél a koperi kikötő 
jobb elérhetősége Magyarország szá-
mára, miközben a görög kikötők irányá-
ba is fejlesztenénk ezzel párhuzamo-
san?

– Jelenleg a koperi kikötőn keresztül 
zajlik Magyarország konténeres exportjá-
nak és importjának közel kétharmada. A 
következő évtized elején a jelenlegi növe-
kedés mellett a koperi kikötő forgalmát a 
Divacáig egyvágányú vasútvonal már nem 
tudja ellátni. A Budapest–Belgrád vasút-
vonal fejlesztésénél nem szabad elfelej-
teni, hogy két, mintegy kétmilliós lélek-
számú fővárosi agglomerációt köt össze. 
Mivel TEN-T törzshálózati vonalról van 
szó, azt az uniós előírások alapján 2030-
ig egyébként is át kell építenünk. Meg-
jegyzem, hogy a pireuszi kikötő forgalma 

zel a két főpályaudvar rekonstrukciója is 
bekerül az IKOP listákra a közeljövőben 
jóváhagyandó műszaki tartalommal.

– Megkezdődött Békéscsaba és Za-
laegerszeg bekötése a gyorsforgalmi 
úthálózatba. E projektek finanszírozása 
mennyire biztosított?

– A kormány 2016 és 2022 között 
összesen több mint 2500 milliárd forin-
tot szán kiemelt közúti fejlesztésekre, a 
keretösszeg mintegy felét hazai költség-
vetési forrásból tervezi biztosítani. A meg-
adott felhatalmazás alapján a fejlesztési 
tárca a kijelölt projektek megvalósítása 
érdekében támogatási szerződést köt a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel. 
A következő évek egyik alapvető közleke-
désfejlesztési feladata tehát a közútháló-
zat bővítése, hiányzó elemeinek pótlása. 
Bekötjük a gyorsforgalmi hálózatba a 
megyei jogú városokat, kiépítjük az au-
tópályák, autóutak országhatárokig tartó 
szakaszait, magas színvonalú útkapcsola-
tokat létesítünk további kiemelt gazdasági 
térségekig. A kormányhatározatban rögzí-
tett projektlistában szerepel Békéscsaba 
és Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötése 
is, így a forrás biztosítottnak tekinthető.

A finanszírozási források rendelkezésre

állása esetén 2022 vége előtt elkészülhet

a ferihegyi vasúti bekötés.

A kormány 2016 és 2022 között összesen

több mint 2500 milliárd forintot szán

kiemelt közúti fejlesztésekre.

Az útdíjszedési rendszer jól működik,

a kiszámítható feltételek érdekében a tárca

nem tervez lényeges változtatásokat.

a kínaiak tulajdonszerzései és fejlesztései 
miatt jelentősen növekedett, a kisebb me-
rülési mélységet biztosító Kopert nagy-
részt csak nagyobb kikötőkből induló 
kisebb hajókkal lehet kiszolgálni, ami az 
eljutási időt növeli.

– Jelen EU-finanszírozási ciklusban 
milyen felújítási/átépítési munkák vár-
hatóak a Nyugati és Keleti pályaudvaro-
kon (ezek korábban nem szerepeltek az 
IKOP listán, ám a következőn várhatóan 
már fognak)?

– A kormány 2016 végén a kötött-
pályás projektek felülvizsgálatakor úgy 
döntött, hogy a Keleti és Nyugati pá-
lyaudvarok épületfelújítását az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program 
forrásaiból támogatja. Az éves fejlesztési 
keret módosításáról szóló előterjesztések 
is hamarosan a kormány elé kerülnek, ez-

– Lehet számítani az úthasználati díj-
rendszer felülvizsgálatára, további diffe-
renciálásra az egyes kategóriákon belül?

– Az útdíjszedési rendszer jól műkö-
dik, a kiszámítható keretfeltételek érde-
kében 2017-ben nem voltak lényeges 
változások, és ilyeneket egyelőre nem 
is tervezünk. 2016 végén a rendszer 
felhasználóbarátabbá tétele érdekében 
bevezettük, hogy már decemberben is 
meg lehessen vásárolni a 2017. évi mat-
ricákat. Nagyon fontos körülmény, hogy 
az autósok ötödik éve változatlan díja-
kért használhatják az egyre bővülő ha-
zai gyorsforgalmi hálózatot. A rendkívül 
kedvező árú megyei matricák 2015-ös 
bevezetésével pedig egy új, népszerűnek 
bizonyult elem jelent meg a kínálatban. A 
megtett úttal arányos díjfizetési rendszer 
működését is folyamatosan figyelemmel 
kísérjük. Az Európai Unió megfelelőnek 
találta a Magyarországon alkalmazott díj-
számítási módszertant, az érvényben lévő 
díjszinteket és hálózatot. A rendszer finom-
hangolása az úthasználóktól, érdekvédel-
mi szervezetektől beérkező információk, 
javaslatok alapján folyamatosan zajlik.
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Változások a MÁV-Csoport két zászlóshajójának menedzsmentjében

Új szervezeti struktúra
a MÁV-nál és a MÁV-START-nál
A MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. szervezeti keretei is jelentősen átalakultak 
ez év január elsejétől. Összeállításunkban a legfontosabb „mozgásokat” 
követtük nyomon, amiből többek között kiderül: a menedzsmentekben a 
korábbiaknál több nő dolgozik.

ANDÓ GERGELY

Dávid Ilona munkáját ez év januárjá-
tól négy vezérigazgató-helyettes segíti, 
szemben az eddigi hárommal. Az álta-

lános vezérigazgató-helyettesi pozíciót 
kettéválasztották, egy stratégiai és egy 
üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi 
posztra. Az előbbi beosztást Pál László 
eddigi általános vezérigazgató-helyettes 
kapta, aki jelenleg a BHÉV Zrt. megbízott 
vezérigazgatója is egyben. Hozzá tartozik 
a Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság, 
ami további három igazgatóságot fog ösz-
sze. Ez a szervezeti egység korábban 
nem kapott ennyire kiemelt figyelmet, a 
régi szervezeti ábrán nem is nevesítették 
külön. Az üzemeltetési vezérigazgató-

helyettes Veszprémi László lett, akitől „el-
került” a műszaki felügyelet, technológia 
és lebonyolítás. A műszaki területekért (így 
a távközlési, az erősáramú rendszerek és 
a biztosítóberendezések elvi és központi 
feladataiért is) az elnök-vezérigazgatóhoz 
rendelt kibővített Infokommunikációs és 
technológiai rendszerek főigazgatóság 
felel. Úgyszintén a vezérigazgató alá ren-
delték közvetlenül a Beszerzési főigaz-
gatóságot, korábban csak a beszerzési 
stratégia volt Dávid Ilonához kiemelve. 
A MÁV Zrt. menedzsmentje így 29 főből 
áll, közülük 12 nő, ami 41 százalékos 
aránynak felel meg – ezzel magasan ki-
emelkedik a magyarországi nagyvállala-
tok sorából.

A MÁV-START Zrt. új szervezeti struk-
túrájában Csépke András vezérigazgató-
hoz tizenegy irányítási és tizennégy ope-
ratív szakmai vezető tartozik közvetlenül. 

Kiss-Becze Eszter 1994-ben Hatvan-

ban, forgalmi területen kezdte pálya-

futását: forgalmi gyakornok, hangos-

bemondó, igazgatási ügyintéző és 

anyaggazdálkodási előadó munka-

kört töltött be. 2001-től a budapesti 

területi igazgatóságon belső ellenőri, 

majd az Ellenőrzési Főosztályon szak-

értői feladatokat látott el. 2007-ben 

pályafutását a MÁV-START belső el-

lenőrzési szervezetében ellenőrzési 

koordinátorként folytatta. 2012-ben 

– mint az általános vezérigazgató-

helyettes szakmai titkára – tért vissza 

a MÁV Zrt.-hez. 2014-től pályavasúti 

koordinációs vezető, majd pályavasúti 

működéstámogatási vezető pozíciót 

töltött be. A szakember közgazdász 

és jogi szakokleveles közgazdász dip-

lomával és több vasúti végzettséggel 

rendelkezik. Kiss-Becze Eszter 2017. 

január 1-jétől a MÁV Zrt. stratégiai és 

fejlesztési főigazgatója.
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Veszprémi László 1986. június 30-án 

Szakály-Hőgyész állomás váltókezelő-

jeként kezdte pályafutását, majd 1993-

tól állomásfőnök, 1997-től csomóponti 

gazdálkodási vezető, 2001-től már for-

galmi csomóponti főnök lett. 2003-tól a 

pécsi területi forgalmi osztály vezetője, 

majd 2005-től területi központvezetője. 

2009-től Budapesten folytatta pályafu-

tását, ahol vezetőként először forgal-

mi osztályvezetői, majd 2013. június 

1-jétől pályavasúti területi igazgatói 

feladatokat látott el. Négy diplomával 

(vasútüzemmérnök, mérnök-üzemgaz-

dász, minőségügyi és munkavédelmi 

szakmérnök) és számos szakmai vég-

zettséggel rendelkezik. Veszprémi 

László 2017. január 1-jétől a MÁV Zrt. 

üzemeltetési vezérigazgató-helyettese.

Kazai Katalin első diplomáját a Szé-
chenyi István Egyetem Gazdálkodási 
szakán szerezte 2002-ben. Az egyetem 
elvégzése után került a MÁV Zrt.-hez 
gazdálkodási szakelőadóként. 2002-
ben mérlegképes könyvelő lett, majd a 
Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem Emberi erő-
forrás menedzser szakán szerzett diplo-
mát (2005), elvégezte a Kontrolling Aka-
démiát (2006), majd MBA képesítést 
szerzett. 2007-ben lett a MÁV-START 
Zrt. marketing- és értékesítési vezető-
je, később értékesítési koordinációs 
vezetője, majd értékesítési vezetője, 
2012 novemberétől 2016. december 
31-ig személyszállítási szolgáltatás ér-
tékesítési vezetője. A szolgáltatások 
fejlesztéséhez kapcsolódó több kiemelt 
projektben vett részt, többek között az 

értékesítői hálózat teljesítményösztönzésének bevezetésében, kiemelt sze-
repe volt a belföldi és nemzetközi helybiztosítási rendszerek összekapcso-
lásában, valamint az első jegykiadó automata projekt megvalósulásában is. 
Kazai Katalin 2017. január 1-jétől a MÁV-START Zrt. értékesítési igazgatója.

A hat Területi Személyszállítási és Vonta-
tási Igazgatóság, valamint a hat Jármű-
biztosítási Igazgatóság vezetője mellett 
közvetlenül felügyeli a Vasútijármű javítás 
területet (azaz a Szolnoki Járműjavítót), 
az Utasellátó Központot, valamint a cég 
működése szempontjából fontos központi 

szervezeti egységeket (pénzügy, humán, 
jog, informatika stb.).

Négy, az alaptevékenységet közvetle-
nül és alapvetően befolyásoló igazgatóság 
és a teljesítménymenedzsment munkáját 
a MÁV-START egyetlen (általános) ve-
zérigazgató-helyettese, Schwartz István
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Ughy Kálmán a vasútforgalmi tech-
nikum és a Tisztképző után műsza-
ki szakoktatói diplomát (Budapesti 
Műszaki Egyetem, 2000) és közle-
kedésmérnök végzettséget (Szé-
chenyi István Egyetem, 2010) szer-
zett. Első munkahelye a dombóvári 
üzemfőnökség volt, ahol 1985-től 
forgalmi szolgálattevő pozíciót 
töltött be. Ezt követően a szakmai 
ranglétrát végigjárva volt állomás-
főnök, személyszállítási szolgálta-
tási csomópontvezető, személy-
szállítási központvezető, 2008-tól 
2012-ig technológiamenedzsment 
vezető, majd technológiaüzemel-
tetési vezető. A szakember 2016. 
december 31-ig a MÁV-START Zrt. 
technológiatervezés vezetőjeként 
dolgozott. Ughy Kálmán 2017. ja-
nuár 1-jétől a MÁV-START Zrt. üze-
meltetési igazgatója.

Stósz István a villamos járműsze-
relő szakma megszerzése után 
vasútgépész (Széchenyi István 
Műszaki Főiskola, 1990) és mér-
nök-közgazdász (Pénzügyi és 
Számviteli Főiskola, 1998) diplo-
mát szerzett. Anyanyelvén kívül 
németül, olaszul és angolul be-
szél. 1987 óta dolgozik a MÁV-nál. 
Villamos járműszerelőként kezdte 
a ferencvárosi Vontatási Főnöksé-
gen, majd mozdonyreszortos volt, 
később a járműkarbantartás, a jár-
műfejlesztés területén dolgozott. 
2008-ban lett a MÁV-GÉPÉSZET 
Zrt. Járműmérnökség vezetője, 
majd komponens mérnökség ve-
zető és főmérnökség-vezető 2013-
ig ugyanitt. 2014-től a MÁV-START 
Zrt. Főmérnökségét vezette, 2015-
től 2016. december 31-ig a mű-
szaki fejlesztés vezető pozíciót töl-
tötte be. A szakembernek kiemelt 
szerepe volt többek között a V43 
sor. mozdonyok korszerűsítésé-
ben, kifejezetten a jármű- és távve-
zérlési rendszer fejlesztésében, a 
korszerű vasúti mozdonyok és mo-
torvonatok beszerzésében, az IC+ 
személykocsik kifejlesztésében, 
hazai gyártásában, az FMK-008 
mérővonat tervezésében és gyár-
tásában. Stósz István 2017. január 
1-jétől a MÁV-START Zrt. műszaki 
fejlesztési igazgatója.

Kiss László dízelmozdony-sze-
relőként végzett a szakközép-
iskolában, majd vasútgépész 
üzemmérnök diplomát szerzett 
(Közlekedési és Távközlési Műsza-
ki Főiskola, 1987). Ezt követően 
közgazdasági szakokleveles mér-
nöki (Pénzügyi és Számviteli Főis-
kola, 1998) és MBA egyetemi (Bu-
dapesti Corvinus Egyetem, 2005) 
diplomát szerzett. Mérnökgyakor-
nokként került 1987-ben a debre-
ceni MÁV Gépészeti Főnökségre. A 
következő években felsőfokú von-
tatási vizsgát tett, dízelmozdony- 
és villamosmozdony-vezetői képe-
sítéseket szerzett. Az elkövetkező 
évtizedekben a MÁV Gépészeti Fő-
nökségen, a MÁV Gépészeti Üz-
letágban, majd a MÁV-GÉPÉSZET 
Zrt.-nél töltött be reszortosi, rész-
legvezetői, minőségirányítás-ve-
zetői, területi kontrolling vezetői, 
vezetőmérnöki, központvezetői és 
járműmérnökség-vezetői pozíció-
kat. 2012-től a MÁV-START Zrt. 
Járműbiztosítás és termeléskoor-
dináció vezetője, 2015-től 2016. 
december 31-ig a Járműmenedzs-
ment vezetője volt. Kiss László 
2017. január 1-jétől a MÁV-START 
Zrt. műszaki igazgatója.

fogja össze. Ezen igazgatóságok feladata 
az üzemeltetési keretek kialakítása, bele-
értve a járművek és a személyzet biztosí-
tását, a pályavasúti szolgáltatások meg-
rendelését, az értékesítési tevékenység 
és a szolgáltatási színvonal fejlesztését. A 
menetrendtervezés az üzemeltetési igaz-
gatóhoz tartozik, akárcsak az üzemirányí-
tás vagy a technológiatervezés, így ez a 
szervezet tölti be a karmester szerepét a 
cégnél. A Műszaki Igazgatósághoz első-
sorban a koncepcionális járműügyek tar-
toznak, a közép- és hosszú távú tervezés. 
A Műszaki Fejlesztési Igazgatóság első-
sorban a cég egyik kiemelt projektjéért, 
a vasúti személykocsik (IC+) gyártásáért 
felel. Az alaptevékenység, vagyis a vasúti 
személyszállítási szolgáltatások nem jár-
művekhez köthető fejlesztése az Értéke-
sítési Igazgatóságon történik – remélhe-
tőleg felhasználva a szervezetileg innen 

meglehetősen távol eső Ügyfélszolgá-
latnál lecsapódó utasigényeket. A MÁV-
START működésének szakmai keretét 
tehát a vezérigazgató-helyettes szakmai 
felügyelete alatt alakítják ki, a végrehaj-
tásért, az ellenőrzésért, a cégvezetésért 
pedig a vezérigazgató a felelős.

A 29 vezérigazgatónak vagy vezérigaz-
gató-helyettesnek referáló szakterületi ve-
zető közül mindössze az értékesítési igaz-

gató, a jogi, a kabinet, a belső ellenőrzés, 
valamint a projektiroda vezetője nő, ami 
17,2 százalékos aránynak felel meg. Ez 
kevesebb, mint fele a MÁV-os aránynak. 
Kicsit jobb a helyzet, ha a teljes menedzs-
mentet nézzük, ami 61 fő, akik közül 15 a 
nő, ami már a 25 százalékot közelíti.

A MÁV és a MÁV-START szervezeti áb-
rái a www.mavcsoport.hu oldalon a MÁV-
Csoport fülre kattintva, az adott céget 
kiválasztva, a Közérdekű adatok között is 
elérhetők.
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KÖZBESZERZÉS

A megjelenő közbeszerzési pályázatok alapján hamarosan 
elkezdődhet a hazai gyártású InterCity személykocsik kissorozatú 
gyártása a MÁV-START szolnoki gyártóegységében. A legutóbb kiírt hirdetmé-
nyekben üléseket, belső burkolatokat és utastájékoztató rendszereket vásárolna a gyártó.

KÖZLEKEDÉSVILÁG

Versenyben maradni

Immár két év eltelt a MÁV-START saját 
gyártású személykocsijának nemzetközi 
bemutatója óta, majd a tesztelések hosz-
szú időszaka is véget ért. Az IC+ fantázia-
névvel jelzett személykocsi első két pro-
totípusa általában a Budapest–Hamburg 
közötti EuroCity vonatokban közlekedik, 
az egyetlen erre közlekedő magyar ösz-
szeállítású szerelvény színvonalát emelve. 
A sokszor bejelentett sorozatgyártás első 
ütemében várhatóan tíz másodosztályú 
és tíz többcélú kocsi készül Szolnokon, 
amelyeknek a legújabb nemzetközi jár-
műépítési szabványokat kell teljesíteniük, 
valamint a cseh vasút (CD) egyre növekvő 
minőségi előírásaival is fel kell venniük a 
versenyt. Az élesedő nemzetközi ver-
senyfutásban csak úgy maradhat a ma-
gyar vasúttársaság talpon, ha a német és 
cseh államvasutak magasabb minőségi 
követelményeinek is megfelelő nemzet-
közi kocsikkal, a piaci árazás mellett tud 
a Hamburg–Prága–Budapest útvonalon 
szolgáltatni. Várhatóan itt fognak debütálni 
az IC+ személykocsik is, a felújított CAF 1. 
osztályú és étkezőkocsikkal kiegészített, 
egységes megjelenésű szerelvényben. A 
többcélú személykocsikban a kerékpár-
szállítási lehetőség mellett a kerekesszék-
kel utazók számára kialakított helyek is 

lesznek, de családbarát szakasz megvaló-
sulása sem kizárt. Minden kocsinak csen-
desen kell futnia akár 200 km/óra mellett 
is, a légkondicionált utastérben konnektor 
és több országban működő wifikapcsolat 
lesz. A GPS alapú utastájékoztatási rend-
szer több nyelven és nagyméretű monito-
rokon jól láthatóan írja ki az összes fontos 
utazási információt.

Újabb 100 IC+ jöhet

A legutóbbi közbeszerzési eljárás ke-
retében üléseket, korszerű fedélzeti 
utastájékoztató berendezéseket, nagy 
teljesítményű akkumulátorokat és belső 
burkolati elemeket terveznek vásárolni. 

A hárommilliárd forint értékű beszerzést 
megelőzte a közelmúltban egy 85, illetve 
116 millió forint értékben vezetékekre, 
kábelkiegészítőkre, továbbá kábelcsator-
nára kiírt tender.

A MÁV-START tavaly májusban ösz-
szehívta a lehetséges magyarországi 
beszállítókat és gyártókat, hogy minél 
nagyobb mértékben tartalmazzon hazai 
gyártású alkatrészeket az IC+ személyko-

csi. Ugyanakkor már tudni lehet, hogy a 
korábban meghirdetett forgóváztendert a 
Siemens és a fékberendezéseket gyártó 
Knorr-Bremse nyerte el. Egy nagy múlttal 
rendelkező magyar gyártó által ajánlott 
forgóváz azért vérzett el a versenyben, 
mert a megváltozott európai szabványok-
hoz nem tudja saját erőből átalakítani a 
korábbi tervezését. A fenti kis sorozaton 
realizálható nyereségből nem volt lehet-
séges a korábbi típus fejlesztése.

A 20, nemzetközi közlekedéshez ki-
alakított IC+ kocsi elkészülte után, 2018-
ban további száz egyszerűbb kialakítású, 
belföldi InterCity kocsi gyártása várható, 
amit a kormány harmincmilliárd forinttal 
támogat.

Első ütemben tíz másodosztályú és tíz többcélú kocsi készülhet Szolnokon

Sorozatgyártás előtt
az IC+ személykocsi

Az élesedő nemzetközi versenyfutásban csak úgy maradhat a magyar vasút-

társaság talpon, ha a német és cseh államvasutak magasabb minőségi kö-

vetelményeinek is megfelelő nemzetközi kocsikkal, a piaci árazás mellett 

tud a Hamburg–Prága–Budapest útvonalon szolgáltatni.
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A tram-trainnel 30 perc alatt tehetjük meg a Szeged–Hódmezővásárhely utat

Egyszerre villamos és vonat
Évtizedes történet közeledik a végéhez, amennyiben a várakozásoknak 
és a terveknek megfelelően 2019 első felében elindul az első tram-train 
szerelvény Szeged és Hódmezővásárhely központja között. A magyar jog-
rendszerbe vasút-villamos kifejezéssel átvett járművek forgalomba állítá-
sával akár több száz busz – és az általuk okozott súlyos légszennyezés 
is – „eltűnhet” a két város utcáiról, mi több, sok autótulajdonos is átülhet 
a tram-trainre. Ezzel a Dél-Alföldön valóra válhatna a közlekedési szakem-
berek álma: a közösségi közlekedés „beelőzné” az egyénit.

DÉKÁNY ZSOLT

Megjelentek a pályázatok

Éppen tíz éve vetődött fel először az öt-
let, hogy nyugat-európai (német, francia, 
spanyol) mintára Szeged és Hódmező-
vásárhely között is alakítsanak ki olyan 
kötöttpályás közlekedési kapcsolatot, 
amely a városokon belül villamosként, 
villamospályán, azokon kívül pedig dízel-

motoros vonatként, vasúti sínen közleke-
dik. Hosszú idő telt el tehát, amíg néhány 
hete végre megjelent a közbeszerzési 
kiírás a két település közötti úgynevezett 
tram-train rendszer vasúti pályaépítési 
munkálatainak tervezésére és kivitelezé-
sére. A nyertes pályázó(k)nak maximum 
húsz hónap alatt kell a munkával végezni, 
miután a kiíró Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. a pályázatban egyértelműen 
kikötötte, hogy a fenti határidő nem meg-
hosszabbítható. A pályaépítési tender 

megjelenése után alig néhány nappal a 
MÁV-START is kiírta a nyílt közbeszerzé-
si pályázatot a szerelvényekre. (Jelenlegi 
információk szerint a közbeszerzés fél év 
alatt lezárulhat, amennyiben nem merül 
fel semmilyen probléma.)

60 ezer jármű naponta

Szeged és Hódmezővásárhely között 
közúton mindössze 20 kilométer a tá-
volság, ennek ellenére egyik városból 
a másikba autóbusszal eljutni akár egy 
órába is beletelhet, nyilván napszaktól, 
időjárástól és a forgalom nagyságától füg-
gően. A településeket összekötő 47-es 
főút az ország egyik legnagyobb közúti 
forgalmat lebonyolító útszakasza, ahol 
naponta több mint 60 ezer jármű, köztük 
80 pár busz közlekedik, az utasszám a 15 
ezret is meghaladja. Aki mindenképpen 
közösségi közlekedési eszközzel szeret-
ne utazni, az természetesen a vasutat is 
választhatja, a naponta közlekedő 12 pár 
vonat a 31 kilométeres távot 37 perc alatt 
teszi meg. Hiába a rövidebb menetidő és 
a viszonylagosan jó állapotú vasúti pálya 
(melyen az 1970-es években végzett át-
építés eredményeképp 80–100 km/h se-
bességgel haladhatnak a vonatok), a vas-
úti infrastruktúra alacsonyan kihasznált, 
vagyis az utasok számára vonzóvá kellene 
tenni a vasutat.

Átszállás nélküli kapcsolat

Erre kínál megoldást a tram-train rendszer 
kiépítése, melynek célja a települések 
belterületét kiszolgáló villamosok és a vá-

Az átjárható nagyvasúti-villamosvas-

úti rendszerek elnevezése még nem 

honosodott meg, így a szakirodalom 

(és az újságírás) legtöbbször az ide-

gen tram-train kifejezést használja el-

nevezésükre. Tükörfordítása villamos-

vasút lenne, viszont a nagyon hasonló 

villamosvasút kifejezés a villamosított 

nagyvasúti vonalak elnevezéseként 

már mintegy százéves múltra tekint 

vissza a szakszókincsben, így nem 

használható fel újból. A vasúti közle-

kedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. 

törvény 2015-ös módosítása, amely 

először emelte be a tram-train kon-

cepcióját a magyar jogba, a vasút-vil-

lamos kifejezést vezette be magyar 

elnevezésként a tram-train fogalmára.

A legújabb vasút-villamos a Stadleré, amely Chemnitzben jár tavaly nyár óta

Az Alstom is rendelkezik saját típussal
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rid, dízel- és villamos üzemre egyaránt 
alkalmas szerelvény beszerzését. A MÁV-
START Zrt. Járműmenedzsmentje által 
készített műszaki feltétfüzetből egyebek 
mellett kiderül, hogy a társaság 30–40 
méter hosszú, maximum 100 km/órás 

legalábbis erre következtethetünk abból, 
hogy már elkezdődött a Szegedet Ma-
kóval összekötő második vasút-villamos 
rendszer kiépítésének a tervezése, és 
az elképzelések (álmok?) között szerepel 
ennek a hódmezővásárhelyi tram-trainnel 
való összekapcsolása is. A Szeged–
Makó tram-train vonalra szintén utalást ta-
lálunk az említett műszaki feltétfüzetben, 
ahol azt olvashatjuk, hogy a tram-train 
szerelvények tervezett felhasználási terü-
lete a 121. sz. vasútvonal Szeged–Makó 
szakasza. Ez a beruházás azonban csak 
a következő évtizedben készülhet el, ha 
egyáltalán megvalósul az összetettebb 
infrastruktúra-igények és a magasabb 
költségek miatt. A projekt műszakilag is 
nagyobb kihívás a vásárhelyinél, mivel a 
kivitelezéséhez meg kellene építeni a déli 
Tisza-hidat, amit a tram-train vonatok mel-
lett a nagyvasúti szerelvények, sőt a nem-
zetközi vasúti forgalom is használhatna.

Az időközben kidolgozott tanulmány-
terv készítői adtak néhány ötletet a be-
ruházás költségeinek csökkentésére és 
megosztására. Javaslataik között szerepel 
például, hogy a projekt célja a Szeged–
Makó elővárosi vasúti kapcsolat fejlesz-
tése legyen, első ütemben eltekintve a 
tram-train megvalósításától, de a tervek-
nek összhangban kell lenniük a későb-
bi kiépítés lehetőségével. Jelentősen 
mérsékelheti a kiadásokat, ha az eredeti 
szándékkal szemben az új Tisza-hídon 4 
helyett 2 közúti sáv és 2 helyett 1 vasúti vá-
gány épül, illetve az is, ha a Szeged–Makó 
vonalszakaszt csak a nagyvasúti forgalom 
igényei szerint újítják fel, a tram-trainhez 
szükséges kétvágányú szakaszok nélkül.

Úgy tűnik, a Szeged–Hódmezővásár-
hely tram-train beruházás immár végérvé-
nyesen sínen van, a Szeged–Makó vonal 
megvalósulása és esetleges összekap-
csolása a vásárhelyivel ugyanakkor még 
kétesélyes játszma. Bár a miniszterelnök 
és a szegedi polgármester minapi találko-
zóját követően erről is pozitívan nyilatkoz-
tak a felek...

forgalmat létesítenek a tram-train vona-
lán. Szegeden ennél sokkal egyszerűbb 
a helyzet, hiszen adott a pálya, így a tram-
train az 1-es villamos vonalára csatlakozik 
majd a Rókusi végállomásnál, és a Szé-
chenyi térig közlekedik.

Központtól központig 30 perc

Az összesen 23 milliárd forintból meg-
valósuló beruházás a pályaépítés mellett 
tartalmazza 8 (plusz opcionálisan 4) hib-

végsebességet elérő, legkevesebb 35 
évig működőképes járművekre vár ajánla-
tot a gyártóktól. Az összes férőhely-kapa-
citás legalább 138 fő, plusz 2 mozgássé-
rült (kerekesszékkel közlekedő) személy, 
az ülőhelyek száma minimum 90. A tram-
train vonalon kerékpárok szállítására kor-
látozottan alkalmas, akadálymentesített 
szerelvények közlekednek majd. De amíg 
a vasútnál az ilyen peronok 55 centimé-
ter magasak, addig a villamosnál 30 cen-
timéteresek, amit úgy hidaltak át, hogy a 
kiírásban rögzítették: vagy mindkét ajtó az 
alacsonyabb peronhoz csatlakozik, vagy 
az egyik a 30, a másik az 55 centiméteres-
hez. A városközpontok közötti utazási idő 
a tervek szerint 30 percre rövidül. A vasút-
villamos csúcsidőben 20 perces követési 
idővel járna, így a meglévő MÁV járatokkal 
együtt óránként 4 járattal juthatnak el az 
utasok egyik városból a másikba.

Lesz második tram-train?

Elképzelhető, hogy néhány év múlva Hód-
mezővásárhelyről Szeged érintésével 
akár Makóig tram-trainnel utazhatnánk, 

rosok tágabb vonzáskörzetében található 
hagyományos vasutak összekapcsolása, 
megteremtve a lehetőségét annak, hogy 
Szeged központjából átszállás nélkül jut-
hassanak el az utasok Hódmezővásárhely 
központjáig és vissza. Mindehhez Hód-
mezővásárhelyen belül 3,3 kilométeres, 
egyvágányú villamos nyomvonalat kell 
kiépíteni a Népkert vasúti megállótól (ide 
érkezik be a szerelvény Szegedről) az Ady 
Endre út–Szőnyi utca–Kossuth tér–And-
rássy út–Kálvin tér–Bajcsy-Zsilinzsky út 
vonalon át a Mérleg utcáig (nagyállomás), 
öt megállóval (Ady Endre, Tóalj és Sző-
nyi utca, Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky 
utca) és egy végállomással a nagyállomás 
mellett. Mivel az új közlekedési eszköz a 
forgalmi rendet is befolyásolja, négy kör-

Az öt megálló közül az Ady Endre utcai látványterve
(fotó: Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal)

A tram-train szerelvény villamosként áramszedővel, vonatként dízelmotorral közlekedik

A kasseli hasonlít majd leginkább
a Dél-Alföldön közlekedő tram-trainhez
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Előremutató megoldások a közösségi közlekedésben

Felsővezeték nélküli 
jövőkép a városokban

A belsőégésű motorok által koncentráltan kibocsátott káros anyagok 
számos problémát okoznak a városlakóknak, ami ellen az egyik legjobb 
megoldás az elektromos közösségi járművek üzembe állítása. Korábban 
ehhez szorosan hozzákapcsolódott a felsővezeték kiépítése is, amely a 
folyamatos áramellátást volt hivatott biztosítani. Akármennyire is díszes 
egy kandeláber, a történelmi városközpontokban, főutakon soha nem volt 
kedvelt a levegőbe kifeszített kusza kábelrengeteg. Az egykor nagyon 
erős városképvédelmi szempontoknak köszönhetjük Budapesten a föld-
alatti vasút építését is, hiszen az elöljárók nem engedélyezték a mai And-
rássy úton felszíni villamos megépítését.

SCHULEK TIBOR

A mai kor nyújtotta technikai megoldások 
már bőven biztosítanak lehetőséget arra, 
hogy részben vagy teljesen elfelejtsük 
a ronda felsővezetéket a városi közleke-
désben. Első lépés volt az önjáró képes-
séggel rendelkező trolibuszok elterjedé-
se, amelyek alapvetően felsővezetékről 
üzemelnek, de saját akkumlátorukban 
tárolnak annyi energiát, hogy hosszabb-
rövidebb szakaszon önállóan is tudnak
üzemelni. Ma már szinte mindegyik mo-
dern járművet így gyártják, a hazai vá-
ro sokban is megszokott látvány az út-
lezáráskor felsővezeték nélkül kerülő 
trolibusz. Korábban szintén kedvelt volt, 
hogy kisteljesítményű aggregátort he-
lyeztek el ezeken a járműveken, amely 

elektromos áramot termelt a felsővezeték-
mentes szakaszra, de itt jelentős többlet-
súlyt cipelt a jármű. 

A hagyományos felsővezetékes tro-
lik mellett egyes helyeken kísérleteztek 
lendkerekes autóbuszokkal is. Ebben az 
esetben a fékezéskor keletkező mozgási 
energiát a buszok egy óriási lendkerék-
ben tárolták, majd a kigyorsításhoz fel-
használták. A feljegyzések szerint a jármű 
akár hat kilométert is megtett töltés nél-
kül, ám hatalmas volt a tömeg, és a mozgó 
lendkerék további biztonsági problémákat 
is felvetett. 

Az évek alatt különböző megoldá-
sok széles skálája kezdett kialakulni a 
kettős hajtású Duo autóbuszoktól a ma 

közkedvelt hibrid hajtáson át a teljesen 
elektromos autóbuszokig. Tavaly ősszel, 
a „Bus of the year” verseny történetében 
első alkalommal az év autóbuszának egy 
teljesen elektromos hajtású járművet, a 
lengyel Solaris legújabb típusát válasz-
tották. A lokálisan nullemissziósnak szá-
mító Urbino 12 akkumulátorcsomagjának 
összkapacitása eléri a 240 kWh-t. Az 
energiatároló egységek többféle mód-
szerrel is feltölthetőek, valamint a féke-
zéskor felszabaduló energiát visszatáp-
lálja saját akkumulátoraiba. Éjszaka és az 
esetleges pihenőidő alatt hagyományos 
módon kábel segítségével tölthető az au-
tóbusz, de emellett akár áramszedővel is 
feltölthető, újratölthető a végállomáson, 
ha az ehhez szükséges speciális felső-
vezetékes töltőpontok kiépülnek. Erre 
szükség is van, mert a ma elérhető ak-
kumulátorok kapacitása nem elegendő a 
nagyvárosi, egész napos üzemhez. Bu-
dapesten is üzembe állt 20 tisztán elekt-
romos hajtású, magyar gyártású Modulo 
Medio Electric autóbusz, de ennél a típus-
nál nem építettek ki vonali töltési pontot, 
így a járművek gyakrabban térnek vissza 
a buszgarázsba, hogy töltőre álljanak. 
Az említett lengyel gyártó korábban töb-
bek között Barcelonába, Berlinbe, Ham-
burgba, Varsóba és Krakkóba is szállított 
elektromos buszokat. Ma már szinte min-

Bordeaux alsóvezetékes villamosa
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den nagy buszgyártó elkezdett hasonló 
paraméterekkel járműveket kiajánlani, és 
a nagyobb városok egy-egy vonalon vagy 
térségben forgalomba állították az elekt-
romos autóbuszok újabb generációját, 
amely lassan kiszoríthatja majd a hagyo-
mányos trolibuszokat. 

A Koreában tesztelt megoldások sze-
rint a járművek tölthetőek, akár vezeték 
nélkül is, közvetlenül az erre alkalmas 
úthálózatból felvéve az energiát. Az utak 
alatt tizenhét centiméterrel elhelyezett 
energiaforrásnak köszönhetően a jármű-
vek a mobiltelefonok vezeték nélküli tölté-
séhez hasonló technológiával haladnak. 
A technológiával állandó vagy pontszerű 
töltési lehetőség is kiépíthető. A megol-
dás elterjedése esetén az autóbuszok a 
megszokottnál sokkal kisebb akkumulá-
torokkal is üzemelhetnek, ami csökkenti 
a tömegüket is. A fejlesztés segítségével 
olyan helyekre is lehetséges lesz elekt-
romos járművek telepítése, ahová eddig 
elképzelhetetlen volt, igaz a kiépítés jóval 
nehezebb és ma még sokkal költsége-
sebb, mint a hagyományos felsővezeté-
kek telepítése.

A villamosok is hasonló fejlődési pályát 
jártak be, így a vaskerekű eszközöknél 
is próbálkoztak az energiatárolás, illetve 
energiatermelés különböző módszerei-
vel. Sokáig az önjáró képességre viszony-
lag ritkán, elsősorban üzemi céloknál volt 
szükség, így inkább a villamost száműz-
ték a belvárosból, nem a felsővezetéket. 
A villamos és vonat átmenetét képező ún. 

tram-train rendszerek elterjedésével dí-
zel–villamos kettős üzemű járművek jelen-
tek meg, de itt a károsanyag-kibocsátás 
miatt a városi szakaszok mindig elektro-
mosak voltak. A Szeged–Hódmezővásár-
hely közé tervezett tram-train rendszernél 
várhatóan vegyesüzemű vagy nagykapa-
citású akkumulátorral rendelkező jármű-
vet fognak beszerezni. 

Ugyan a korai villamosok alsóvezeté-
kesek voltak, és zárt pályás közlekedési 

városokban a villamos a két sínszál között 
elhelyezett, megfelelően védett felületről 
kapjon folyamatos energiaellátást. Ebben 
az esetben csak akkor kerül feszültség 
alá a szakasz, amikor a villamos felette 
van, így a járókelők nincsenek kitéve az 
áramütés veszélyének. Az új kiépítésű 
villamosvonalak esetében ez jól működik, 
már több nagy gyártó is rendelkezik a napi 
üzemben bizonyító referenciával. A Közel-
Keleten, illetve Kínában az új hálózatok 
akár teljesen vezeték nélkül épülhetnek 
ki. Más helyeken a vegyes kialakítás mel-
lett döntöttek, így a történelmi helyszínek 
közelében alsóvezetéket, máshol hagyo-
mányos felsővezetéket használnak a villa-
mosok.

Léteznek természetesen akkumuláto-
ros megoldások is, hiszen sok esetben 
elegendő a rövid szakaszon ennek segít-

eszközöknél, elsősorban a metróknál ma 
is jellemző a harmadik, áramvezető sín 
használata, de mint lehetséges megoldás 
csak tíz éve terjedt el a városokban. Az 
ezredforduló éveiben reneszánszukat élő 
régi-új villamosüzemek új megoldásokat 
kerestek. Az Alstom APS rendszere volt 
az egyik első és gyakorlatban is alkalma-
zott megoldás arra, hogy a történelmi bel-

ségével átgurulni. A telepek ugyanakkor 
nagyon nehezek, és egy modern szerel-
vény energiaellátásához akár többtonná-
nyi nikkel-metálhibrid vagy hasonló akkut 
kell mindig megmozgatni. A CAF gyár villa-
mosaiba opcionálisan megrendelhető az 
ACR rendszer, amelyiknél gyorsan feltölt-
hető kondenzátorban tárolódik az elektro-
mos energia. Egy, a budapesti villamossal 
megegyező típus esetében 1000–1200 
métert tud önállóan megtenni a jármű 
mindössze 20 másodperc töltés után, így 
csak a megállók felett kell kiépíteni a fel-
sővezetéket.  A gyors töltés mellett a kon-
denzátor előnye a relatíve kis tömeg és 
költség, a példaként említett típus eseté-
ben ez a megoldás fele többletsúlyt jelent 
az akkuhoz képest. A BKK által megren-
delt spanyol villamosok további opcio-
nális lehívása esetén van mód ilyen vagy 
hasonló felsővezeték nélküli üzemmódra 
alkalmas kocsit is beszerezni, amely kívá-
natos lenne a világörökség részét képező 
Duna-parton vagy a Kossuth téren. 

Nizzában akku segítségével suhan át a villamos a belváros legszebb részein

Önjáró üzemű
trolibusz Lublinban

Elektromos autóbusz utcai, felsővezetékes
gyorstöltési ponton Krakkóban
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Tavaly ezren akartak tehervonatokon megbújva Magyarországra jutni

Tételesen ellenőrzött tehervagonok
A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület és az Országos Rendőr-főkapitány-
ság együtt keresi a megoldást arra a kihívásra, amit a tehervonatokon el-
bújva utazó migránsok okoznak.

KÖZLEKEDÉSVILÁG

Ellenőrzés együttműködésben

Tavaly augusztus óta megállíthatatlanul 
növekszik a tehervonatokon illegálisan 
Magyarországra érkező migránsok szá-
ma: amíg 2015-ben 111 határsértőt talál-
tak a Szerbia felől Kelebiánál hazánkba 
belépő tehervonatokon, addig 2016-ban 
már meghaladta az ezret az ott így próbál-
kozók száma. A hatályban lévő tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet és az 
Európát is érintő terrorveszély kapcsán 

a rendőrség végzi az ország területére 
Szerbia felől belépő tehervagonok tételes 
ellenőrzését, ami 3–4 órás késést okoz a 
tehervonatok közlekedésében.

A magyarországi vasútvállalatok és a 
rendőrség részéről is komoly igény van a 
szoros együttműködésre ebben a helyzet-
ben, mivel azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy Kelebia fontos részét képezi 
annak a görögországi Pireusz kikötőjéből 
induló tranzitútvonalnak, melynek fő célja 
a kelet-ázsiai országokból hajón érkező 

konténerek vasúti úton történő szállítása. 
Így a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület 
keretei között egyeztetnek az érdekeltek 
a hatósági munka megkönnyítéséről és 
felgyorsításáról. A legutóbbi megbeszélé-
sen az Országos Rendőr-főkapitányság, 
valamint több határrendészeti kirendelt-
ség vezetője vett részt a rendőrség ré-
széről, akik ismertették a vasútvállalatok 
képviselőinek a tételes ellenőrzések ta-
pasztalatait.

Dokumentált vizsgálatok

Szinte nincs olyan kocsi- és rakomány-
típus, amiben ne találtak volna illegális 
bevándorlót. Gyakran a különféle vámzá-
rakat megbontva jutnak be a vagonokba 
az elkövetők, miközben társaik vagy az 

A VASÚTI
TEHERFORGALOMBAN
AZ ELKÖVETÉS
MÓDSZEREI:
 1. Mozdony, illetve vasúti kocsi alvázán 

és légtartályon megbújva

 2. Szállított tehergépjármű rakományá-

ban (ponyva kivágása), alvázán meg-

bújva

 3. Vasúti szerelvényre felkapaszkodva, 

felugorva (ütközőn, nyitott vasúti ko-

csin)

 4. Felül nyitott vasúti kocsiban megbúj-

va, vasúti kocsi tetején

 5. Ömlesztett szállítmányban (szén, Al-

hidroxid, bauxit, magnezit) megbújva 

(beásva)

 6. Ömlesztett szállítmányban kialakított 

rejtekhelyen megbújva

 7. Zárt, de vámzárral nem biztosított ko-

csiban, rakományban megbújva

 8. Felül nyitott, de ponyvával biztosított 

kocsiban megbújva, ponyva felvágá-

sával és visszavarrásával

 9. Zárt, vámzárral biztosított kocsiban 

megbújva, vámzár bontásával és visz-

szahelyezésével (ragasztás)

10. Kiindulási állomáson a migránsok el-

helyezése vámzár felhelyezése előtt 

(vámzár sértetlen)

11. Üres tartálykocsiban megbújva (ve-

szélyes szállítmányok, gabona)

A fotók az ORFK

engedélyével jelentek meg.
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embercsempészek a zárak visszahelye-
zésével próbálják leplezni a cselekedetet, 
ám arra is volt példa, hogy sértetlen vám-
zárak mellett találtak menedékkérőket a 
vagonokban – ez esetben felmerül a bera-
kási helyek felelőssége is, ahol vélhetően 
valaki(k) együttműködnek az embercsem-
pészetben. A nyílt tetejű vagonokban sok-
szor beássák magukat a rakományba a 
migránsok, emberméretű üregeket alakít-
va ki – itt szintén felmerül, hogy rakodás 
során alakítják ki a búvóhelyet. De van, 
hogy a félpótkocsik ponyváját hasítják fel 
és így jutnak a raktérbe. Sokan csak a ha-
tár előtt ugranak, másznak fel a vonatra, 
és az alvázba kapaszkodva akár már a 
magyar határállomás előtt megpróbálják 
elhagyni azt. Emiatt a rendőrség figye-
lemmel kíséri a vonatokat és azok környe-
zetét már a határkapu elérésétől kezdve, 
és rögtön intézkedik azok körbezárásáról 
Kelebia állomásra beérkezve.

Sajnos veszélyes árukat szállító vago-
nokban is sokszor találnak határsértőket, 
így a katasztrófavédelem szakemberei 

állandó képviseletet adnak Kelebián, 
segédkezve a vizsgálatokban. A teher-
vonatokat az azokat közlekedtető vasút-
társaság megbízottja jelenlétében nyitják 
fel és vizsgálják át, a hatósági eljárás so-
rán százas nagyságrendben készülnek 
fényképek vonatonként. Ennek révén 
megállapítható, hogy több esetben az 
ország belsejében vagy Ausztriában, illet-
ve Németországban a vagonokban talált 
potyautasok Kelebián még nem voltak a 
szerelvényen, oda később szálltak fel. A 
tehervonatok főbb jellemző magyarorszá-
gi állomásait ezért már fokozottabban el-
lenőrzik a rendőrök.

Megoldás: a  röntgenkapu

A tehervonatokkal illegálisan utazók saját 
biztonságuk veszélyeztetése mellett köz-
veszélyt is okozhatnak, a veszélyes árut 
szállító vagonok szakszerűtlen felnyitásá-
val, rongálásával. Így a vasútvállalatoknak 
is kiemelt érdeke, hogy együttműködje-
nek a rendőrséggel. Ennek kereteit azon-

ban az új helyzetben a hatályos jogsza-
bályok figyelembevételével, illetve azok 
módosításával meg kell teremteni, hiszen 
korábban egy év alatt vizsgáltak meg any-
nyi vagont a határállomáson, mint most 
egyetlen napon. A migránsok könnyebb 
kiszűrésére felmerült, hogy az üres tar-
tálykocsik is hatósági zárakat kapjanak, 
illetve a Kelebián felnyitott vagonokat 
masszívabb, új zárakkal lássák el, ami 
megkönnyíti a későbbi ellenőrzéseket.

A végső megoldást minden érdekelt 
szerint az jelentené, ha mihamarabb elké-
szülnének a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
beruházásában azok a röntgenkapuk a 
határállomások előtt, amelyek minden 
csempészési kísérletet sikerrel kiszűrné-
nek – ahogy az az ukrán–magyar vasúti 
határátkelőhelyen már működik. Ez ki-
emelt nemzetbiztonsági érdek, ám még 
legalább egy–másfél évet kell várni ezek 
üzembe helyezésére – az eredeti ütem-
terv szerint. Addig marad a kisebb haté-
konyságú és nagy élőmunka-igényű, téte-
les ellenőrzés.
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Folytatódik a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Épül az M4-es,
körbeér(het) az M0-ás
A 4-es főúton, a főváros és Szolnok között, újabb két szakaszon kezdőd-
het meg a gyorsforgalmi út építése. Az M4-es Üllőtől Ceglédig összesen 
72,5 milliárd forintból épül meg gyorsútként, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruhá-
zásában. A NIF-nél már javában előkészítés alatt van az M0-s teljes körré 
alakításához szükséges két hátralévő szakasz, továbbá összesen harminc 
autópálya-építést készít elő a társaság.

KÖZLEKEDÉSVILÁG

Kezdődik az M4-es építése

A 44 kilométeres út két ütemben épül-
het. A nyílt közbeszerzési eljáráson 
nyertes, legalacsonyabb ajánlatot tevő 
kivitelező az Üllő–Albertirsa közötti 30 
kilométeres szakaszon a Duna Aszfalt 
Kft.–EuroAszfalt Kft. konzorciuma, amely 
52,1 milliárd forintért, az Albertirsa–Ceg-
léd 14 kilométeres szakaszt a Colas Út, 
Colas Hungária Zrt. és Colas Közlekedés-
építési Kft. konzorciuma 20,48 milliárd fo-
rintért építheti meg. A szükséges forrást a 
hazai költségvetésből biztosítják. A teljes 

szakasz megépítése 2019 harmadik ne-
gyedévére fejeződik be.

Az első szakaszon új nyomvonalú út 
épül Gyömrő, Péteri, Gomba, Monor, Mo-
norierdő és Pilis elkerülése érdekében. 
A második szakaszon, Albertirsán túl a 
már meglévő szakaszt kétszer két sávos-
ra bővítik, ez ugyanis jelenleg is elkerüli 
az ottani településeket. Az M4-es és az 
M0-ás találkozásánál a Vecsés és Üllő 
térségében lévő, a két település elkerü-
lését biztosító út már korábban elkészült. 
Cegléd és Szolnok között, az abonyi el-
kerülőn a tervek szerint gyorsforgalmi út 

épül, ahol a meglévő fél autópályát két 
sávval bővítik majd.

A közbeszerzési kiírás részleteiből az 
derül ki, hogy az Üllő–Cegléd négysávos 
út gyorsút lesz. A kétszer két sávos szaka-
szon óránként 110 kilométeres sebesség-
gel lehet majd közlekedni, és a leállósáv 
nem burkolt, hanem úgynevezett stabi-
lizált felületű lesz. Ezek a keretfeltételek 
pedig megegyeznek a gyorsút mint úttí-
pus műszaki tulajdonságaival. Ugyancsak 
erre utal, hogy a kiírásban 3,75 méter 
széles forgalmi sávok és 26,60 méteres 
teljes koronaszélesség szerepel.

Bezárulhat a körgyűrű

A NIF harminc autópálya-építést készít 
elő, többek között az Eger melletti M25-
ös, a Pécstől a barcsi országhatárig tartó 
M60-as, a Vasvár és Zalaegerszeg közötti 
M9-es, a Kecskemét és Nagykőrös közöt-
ti M8-as szakaszát. Az igazi nagy dobást 
azonban az M0-ás építésének folytatása 
jelenti, így újra felcsillant a remény, hogy 
végre bezárul a budapesti körgyűrű – bár 
egyelőre mind az építés költségeit, mind 
a munkálatok elkezdésének és befejezé-
sének időpontját homály fedi. Az M0-ás 
a budai oldalon bővülne új szakasszal, 
ennek a tervezésén már dolgoznak. Az új 
2x2 sávos út a fővárosból Szentendre és 
Visegrád felé tartó 11-es utat kötné össze 
a Solymáron és Pilisvörösváron keresztül 
haladó 10-es úttal, ez lenne a Megyeri 
híd meghosszabbítása Üröm és Pilisbo-
rosjenő, illetve Solymár felé. Az össze-
sen több mint 8 kilométeres útszakasz 
egy 2 és egy 3 kilométeres alagutat és 
két völgyhidat is magában foglal a tervek 
szerint; a megvalósíthatósági tanulmány 
és a környezetvédelmi engedély már a 
NIF birtokában van. Emellett előkészítés 
alatt van az M0-ás másik szakasza is, 
amellyel körbeérne a gyűrű: ez a szintén 
2x2 sávos szakasz Solymártól Budakeszi 
érintésével az M0-ás és az M1-es 
biatorbágyi kereszteződéséig tartana. 
Az M0-ásnak ez az utolsó szelete 18 ki-
lométeres lenne, amelyben szintén lesz 
egy – a nyomváltozattól függően 5,5–10 
kilométer hosszú – alagút.

GYORSÚT: 20–30 SZÁZALÉKKAL OLCSÓBB
AZ AUTÓPÁLYÁNÁL

A gyorsút kétszer két sávos, fizi-

kai elválasztással rendelkező, le-

állósáv nélküli gyorsforgalmi út, 

ahol a megengedett legnagyobb 

sebesség 110 km/óra. Ezen az új 

útkategórián szintbeli keresztező-

dést (például jelzőlámpás csomó-

pontot vagy körforgalmat) is ki le-

het alakítani – a kereszteződések 

között legalább 15 kilométeres 

távolságot kell hagyni –, ha ezt a 

forgalom nagysága biztonságo-

san lehetővé teszi.

Bár a gyorsút kategória másfél évvel ezelőtti bejelentésekor sokan a kételyeiket 

hangoztatták, elsősorban közlekedésbiztonsági és az egyszerűsített műszaki tarta-

lommal kapcsolatos aggályokat megfogalmazva, a kormány nem tett le ennek az 

úttípusnak az építéséről, aminek legfőbb indoka a költséghatékonyság. Mert amíg 

egy kilométer autópálya kb. 2,5–4 milliárd forintba kerül, addig ugyanilyen hosz-

szú gyorsutat 1,5–2,5 milliárdból lehet megépíteni. Így a jövőben gyorsúton köz-

lekedhetünk majd az M1–Esztergom, a Hatvan–Salgótarján–Somoskőújfalu, a Bá-

tonyterenye–Fedémes–Ózd, az M3–országhatár, az M7–Balatonlelle–Kaposvár, az 

M7–Balatonszentgyörgy–Keszthely–Zalaegerszeg, az M1–Pápa és az Üllő–Cegléd 

viszonylatokon.
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Közlekedésinformatikai megoldások nélkül elképzelhetetlen a cégcsoport működése

Több tízezer eurós
megtakarítás telematikával
Az Európa-szerte ismert Eurolines 2015-ben 26 autóbuszt számláló 
flottával és több mint 134 000 utassal büszkélkedhetett Romániában. 
A társaság, utasaik biztonságának növelése és az üzemeltetési költségek 
csökkentése érdekében, az idén 10 éves WebEye International romániai 
divíziójával kötött megállapodást. A WebEye egyedi telematikai megoldá-
saival támogatja a gépjárműpark zavartalan és biztonságos működését.

KÖZLEKEDÉSVILÁG

Pszichológiai ráhatás

„Az elmúlt évek során számos telematikai 
szolgáltatóval folytattunk tárgyalásokat. 
Kezdetben az üzemanyag-fogyasztás 
ellenőrzése érdekelt bennünket, ezért 
vágtunk bele az egyeztetésekbe. Buszos 
társaságként ugyanakkor az is fontos szá-
munkra, hogy mindig pontosan tudjuk, 
merre járnak épp a járműveink, és hogy a 
járművezetőink hatékonyan kommunikál-
hassanak a diszpécserekkel. A WebEye 
kész megoldásokkal szolgált ezekre az 
igényeinkre. Most már csaknem 5 éve 
tart az együttműködésünk, és a mai na-

teljes működtetési költségéből több tíz-
ezer eurót spórolhat meg.

„Cégünk autóbuszflottájánál, amelyik 
évente több mint 4,7 millió kilométert tesz 
meg, kiemelten fontos a költséghatékony-
ság” – mondta Christian Băciucu, az 
Eurolines cégcsoportjába tartozó, 2015-
ben 4,4 millió eurós forgalmat generáló 
Rombus vezérigazgatója, aki szerint már 
magával az eszköz beszerelésével érez-
hető változások indultak el. A buszvezetők 
tudták, hogy a járművek használatát, fo-
gyasztását megfigyelik, ez pedig alapvető 
pszichológiai ráhatással bírt. Az eredmé-
nyek a gyakorlatban is igen gyorsan lát-

sében is gondolkodik a WebEye-jal kö-
zösen. A vezetésistílus-elemző WebEye 
DrivingStyle alkalmazást például a társa-
ság két buszán jelenleg is alkalmazzák, 
de várhatóan a teljes flottára ki fogják ter-
jeszteni.

A hajókat is nyomon követik

Egy olyan vállalatnak, mint az Eurolines, 
amelynek a turizmus területén is vannak 
érdekeltségei, a telematika mé g hasz-
nosabbnak bizonyul. A társaság me-
nedzsmentje nemrég úgy döntött, hogy 
a nyomkövető alkalmazások használatát 
kiterjeszti a Duna-deltán közlekedő hajó-
ikra is. Ezeket elsőként két, a romániai St. 
George-ban található Green Village üdü-
lőhely és a folyó menti Murighiol község 
között közlekedő két hajóba szereltették 
be, amikkel folyamatosan szállítják az uta-
sokat. A WebEye alkalmazásával a műkö-
désükhöz elengedhetetlenül szükséges 
összes adatot és folyamatot könnyen tud-
ják ellenőrizni.

Az Eurolines és a WebEye együttmű-
ködése kölcsönösen előnyösnek bizo-
nyult az elmúlt évek során. Vezető telema-
tikai szolgáltatóként a WebEye újabb és 
újabb kihívásokkal nézhet szembe, hogy 
lépést tartson egy olyan kaliberű ügyfél-
kör igényeivel, amilyennel az Eurolines 
is rendelkezik. A vállalat flottája az idő 
előrehaladtával egyre korszerűbbé vált, 
ráadásul jelenleg nyolc Scania Beulas 
busszal is büszkélkedhet, amelyek értéke 
kb. 315 ezer euró.

A vezetésistílus-elemző WebEye DrivingStyle
alkalmazást a teljes buszflottára kiterjesztik

Christian Băciucu: „Te-

lematika nélkül már el 

sem tudjuk képzelni a 

vállalatunk működését. A 

nyomkövető alkalmazás 

segítségével a mintegy 

negyven járműből álló 

flottánkat üzemeltető 

alvállalkozói körünk is 

egységesen képes meg-

felelni azoknak a szabá-

lyozásoknak, amelyek 

mindannyiunkra kötele-

zően vonatkoznak.”

Gáll Levente (balról), a WebEye Romania
ügyvezetője és Christian Băciucu,
a Rombus vezérigazgatója

pig közösen egyeztetjük össze a keres-
leti és kínálati oldalt” – emelte ki Dragos 
Anastasiu, az Eurolines romániai igazga-
tója.

Először egy alap nyomkövető funkció-
ról állapodott meg a két cég, majd később 
a társaság már olyan komplexebb telema-
tikai alkalmazásokat is integrált a flottájá-
ba, mint az üzemanyag-mérési szolgálta-
tás, aminek használatával a buszpark a 

hatóvá váltak. A mérések után a járművek 
átlagfogyasztása 29 liter/100 km-re esett 
vissza, ami 2 literrel kevesebb a méré-
seket megelőző időszakhoz képest. Ez 
azoknál a buszoknál helytálló adat, ame-
lyek átlagosan havi 20 ezer kilométernyi 
utat tesznek meg.

A személyszállítás még hatékonyabb 
támogatása érdekében az Eurolines 
újabb telematikai megoldások bevezeté-
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A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér az európai ranglista 49. helyén található

Dinamikusan bővülő forgalom, 
szűkülő kapacitás Ferihegyen
A korábbi trendet folytatva újabb rekordot dön-
tött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2016-
os forgalma: 11,1 százalékos növekedés mellett 
11 millió 440 ezer utast kezeltek Budapesten. Kima-
gasló volt a tavalyi egész éves teheráru-forgalom is, 
a cargo szektor 23 százalékkal bővült. Elkezdődött 
a kapacitásának határára érkezett terminálépület 
bővítése is.

SCHULEK TIBOR

December közepén ünnepélyes keretek 
között köszöntötték a Budapest Airport 
tizenegy milliomodik utasát, amely új utas-
forgalmi rekordot vetített előre. Az erős 
utolsó hónapnak köszönhetően, majd’ 
félmillió további utas fordult meg az év 
végéig a fővárosi repülőtéren, így meg-
született az újabb utascsúcs. Immár hat 
olyan egymást követő hónap volt, amikor 
a repülőtér utasszáma meghaladta az 
1 millió főt. Az előző évhez viszonyítva 
november és december hónapban volt a 
legnagyobb a bővülés, amelynek gerincét 
a diszkont légitársaságok adták. A repülő-
tér már második éve tudja az előző évhez 
képest egymillió főnél többel megnövelni 
az éves utasszámát, így az európai repü-
lőtéri ranglistán a 49. helyen található. 
A regionális versenytársak eltérő mérték-
ben növekedtek, de Budapest továbbra is 
jelentősen Bécs és Prága, illetve kismér-

tékben Varsó mögött helyezkedik el. Az 
adatok elemzésekor figyelembe kell ven-
ni, hogy Ferihegyen hiányzik a hálózatos 
(nemzeti) légitársaság generálta átszálló 
forgalom, valamint kevés a széles törzsű 
repülőgéppel kiszolgált hosszú távú köz-
vetlen járat. Amennyiben hasonló lesz a 
bővülés üteme 2017-ben is, akkor várha-
tóan a repülőtér forgalma megdöntheti a 
12,5 milliós határt. Az eddig bejelentett új 
légi járatok alapján a legtöbb új útvonalat a 
Wizz Air indítja majd az év folyamán, köz-
tük az államilag támogatott nyugat-balkáni 
útvonalakat is. Új légitársaságként érkezik 
Londonból a Flybe, valamint heti hét járat-
tal visszatér a TAP Air Portugal Lisszabon 
felé. Ugyanakkor a SAS, a kanadai Transat 
és a Bulgaria Air feladta a versenyt, és 
nem tervez járatokat az idei évre.

A Budapest Airport 2017. január elején 
kezdte meg a kettes terminál B oldalán 

tervezett új épületrész építését, amelynek 
első lépéseként a non-schengeni öveze-
ten kívülre induló diszkontjáratokat kiszol-
gáló egyszerűsített beszállítókapuknak 
helyet adó bádogépület elbontják. A más-
fél év alatt a helyére megépülő, a meglévő 
épülethez csatlakozó 220 méter hosszú 
új épületszárny jelentősen megnöveli a 
repülőtér beszállókapu-kapacitását. A 
Pier B elnevezésű mólót kifejezetten arra 
tervezték, hogy kiszolgálja a széles törzsű 
repülőgép-állóhelyekre megnövekedett 
igényt, de rugalmassága miatt hagyomá-
nyos utashidas, autóbuszos vagy gyalo-
gos beszállítási módokat is képes lesz 
kezelni. Összesen 27 új beszállókaput és 
10 új utashidat kínál majd az új épület. A 
2016-os évben tűzoltásként megépített 
pár check-in pult után az idén tovább kell 
bővíteni az utasforgalmi létesítmények 
kapacitását, így a meglévő épületek át-
alakításával további pultokat, valamint új 
utasbiztonsági áteresztő folyosókat kell 
építeni, hogy a repülőtér kezelni tudja a 
nyári hónapokban tapasztalható utasfor-
galmi csúcsokat.

Az elmúlt évben a budapesti repülőtér 
cargoforgalma kimagaslóan, 22,7 száza-
lékkal nőtt, ami a légi teherszállítás világ-
viszonylatban megfigyelhető alacsony nö-
vekedése mellett nagyon szép eredmény. 
Új és visszatérő partnerekkel bővült a 
forgalom 2016-ban, s további előrelépést 
jelenthetnek a már bejelentett fejleszté-
sek, így a DHL és TNT Express számára 
2017-ben átadni tervezett két új iroda- és 
raktárépület, amelynek tervezése és kivi-
telezése elkezdődött.

Velencébe indított járatot Budapestről 
az easyJet 2016. október 31-től (Fotó: Schulek Tibor)

A regionális repterek utasforgalmának változása 2015-ről 2016-ra
 (Forrás: skyscrapercity, Criticalhun)

Növekedés 2015–2016

Növekedés %

Bécs Prága Varsó/Chopin Varsó/Modlin Budapest Bukarest Szófia Belgrád
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Befejeződött a HungaroControlnál a kétéves Budapest 2.0 projekt

Élő forgalomban demonstrálták 
a kiemelt fejlesztéseket
A HungaroControl székházában megtartott szakmai workshop ke-
retében értékelték a nemzetközi összefogással létrejött Budapest 
2.0 projektet, melynek teljes költségvetése közel 2,5 millió euró volt, en-
nek 50 százalékát a SESAR Közös Vállalkozás (SESAR Joint Undertaking) 
biztosította.

A nagyszabású program a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat és a spa-
nyol Pildo Labs kezdeményezésére in-
dult el közel két évvel ezelőtt. Az együtt-
működésben a Wizz Air légitársaság, a 
JetStream Légiforgalmi és Légiszolgáltató 
Kft., a SLOT Consulting repülőipari vállal-
kozás és a Katalán Politechnikai Egyetem 
fő tagként, az LPS szlovák légiforgalmi 
szolgáltató és a Vueling légitársaság tá-
mogató tagként vett részt, a Budapest 
Airport Zrt. pedig megfigyelőként kapcso-
lódott a programba.

Az első feladat részeként kerültek fej-
lesztésre a folyamatos süllyedést támoga-
tó érkezési eljárások. A süllyedési profil 
kialakulásának összetett folyamatába a 
HungaroControl két ponton avatkozott 
be. Az egyik eleme a budapesti TMA ér-
kezési eljárásainak átalakítása volt, másik 
eleme pedig egy olyan döntéstámogató 
szoftver használata, melynek fő célja, 
hogy a légiforgalmi irányítókat támogas-
sa a repülőgépek érkezési sorrendjének 
kialakításában. A szoftver használatakor 
az irányító egyszerű, vizuális képet kap az 

hez. A Pildo Labs-sal történt együttmű-
ködés keretében validáló repüléseket 
hajtottak végre, melyek kiértékelése a 
spanyol partner saját fejlesztésű eszkö-
zével, a PLATERO-val történt. A validáció 
után ezek az eljárások is elérhetővé váltak 
a Budapestre érkező járatok számára, ám 
használatuk feltétele a megfelelő navigá-
ciós képesség megléte a repülőgép fe-
délzetén. Megállapításra került az is, hogy 
ezek az eljárások nagy repülőtereken idő-
szakosan (például karbantartási időben), 
kis repülőtereken pedig teljesen kiválthat-
ják a földi telepítésű ILS rendszert.

A demonstrációs projekt harmadik 
pillére a Remote Tower megoldás alkal-
mazásának élő forgalmon történő be-
mutatása volt. A HungaroControl már 
évekkel korábban elkezdett foglalkozni 
a távoli toronyirányításban rejlő lehető-
ségek feltérképezésével. E projekt kere-

A kétéves program eredményei hama-

rosan elérhetővé válnak a légiforgalmi 

iparág érintett képviselői számára, 

akik ezzel jó alapot kapnak ahhoz, 

hogy helyi adaptáció után akár ők is 

át tudják venni a bemutatott megoldá-

sokat.

érkező légi járművek aktuális sorrendjé-
ről, a köztük lévő távolságról és az ideális 
siklópályától való eltérésükről. A projekt 
keretében bemutatott eljárások tavaly 
május 26-tól minden Budapestre érkező 
repülőgép számára alkalmazhatóak.

A program második feladata egy olyan 
műholdas alapú megközelítési eljárás 
tesztelése volt, ami földi telepítésű eszkö-
zök nélkül ad a pilóta számára navigációs 
támogatást a pontos siklópálya repülésé-

Olyan, a SESAR által kiemelten kezelt 
fejlesztési eredményeket teszteltek, me-
lyek kulcsfontosságúak az európai légi 
közlekedés jövőbeni hatékony működé-
séhez. A konzorcium kifejezetten a kis és 
közepes forgalmú repülőterek működési 
környezetét javító olyan technológiai újítá-
sok és eljárások bemutatását tűzte ki cé-
lul, amelyek segítségével javulás érhető 
el a repülésbiztonság, a költséghatékony-
ság, valamint a környezeti hatások terü-
letén, mind a légitársaságoknál, mind a 
légiforgalmi irányító szolgálatnál. A prog-
ram a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér környezetében demonstrálta a 
folyamatos süllyedést támogató megoldá-
sok lehetőségeit, a műholdas alapú meg-
közelítési eljárások előnyeit, valamint a 
távoli toronyirányítás alkalmazhatóságát.

tében egy demonstrációs célra szolgáló 
remote tower környezetet alakítottak ki 
a HungaroControl székházában. A re-
pülőtéri környezet képét egy videofalon 
megjelenítve, az eddigitől alapjaiban kü-
lönböző látvány biztosítja a vizuális alapot 
az irányítók számára a munkájuk végzésé-
hez. Amellett, hogy a demonstráció során 
világossá vált, hogy ez a fajta technológiai 
háttér mind contingency célokra, mind 
éles irányításra alkalmas, fontos tapaszta-
latok kerültek felszínre a további fejleszté-
si irányokkal kapcsolatban.

A kétéves program eredményei ha-
marosan elérhetővé válnak a légiforgalmi 
iparág érintett képviselői számára, akik 
ezzel jó alapot kapnak ahhoz, hogy helyi 
adaptáció után akár ők is át tudják venni 
a bemutatott megoldásokat.
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Vezetéstechnikai tréningprogram 
a közlekedésbiztonság javításáért
A közúti balesetek jelentős hányadát a személygép-
kocsi-vezetők okozzák, minden tizedik esemény a 
teherautó-sofőrök számlájára írható, a maradék fele-
lősségen kerékpárosok, motorosok és gyalogosok 
osztoznak. Műszaki problémákkal, a közlekedési 
szabályok felületes ismeretével vagy az elkövetők 
habitusával is kapcsolatba hozhatóak a történések, 
leginkább azonban személyes mulasztások, az „em-
beri tényező” mint hibaforrás érhető tetten (a sebes-
séghatárok figyelmen kívül hagyása, az előzés, az 
elsőbbségi jog és a kanyarodás szabályainak meg-
sértése) a gyakran tragédiával végződő esetek so-
rán. Vizsgálataink azonban azt is bizonyítják, hogy
a felsorolt okok kizárása esetén is 
számolnunk kell még egy ténye-
zővel, a megfelelő vezetési ké-
pesség, még inkább a tudatos 
veszélyelhárítási készség hiá-
nya vagy elégtelen volta 
miatt kialakuló hely-
zetekkel, bekövetkező 
balesetekkel. Különös-
képpen fontos a fiatal 
korosztály veszélyez-
tetettségének felis-
merése, ugyanis 
az elemzések 
tanulsága sze-
rint a 18–25 év 
közötti kategóri-
ában az átlagos-
nál kétszer na-
gyobb a halálos 
közúti balesetek 
g y a k o r i s á g a .

TÓTH LAJOS–
WEIDINGER GÁBOR

Lényegében ez a felismerés ered-
ményezte a vezetéstechnikai pályák 
megjelenését, a vezetéstechnikai 
tréningek népszerűségének ro-
hamos növekedését a korszerű 
járművezető-képzésben és a 
tudatos vezetői magatartás kiala-
kulásában. Sorra épültek veze-

téstechnikai pályák Európában a gépjárművezetők – különösen 
a tehergépjármű- és autóbusz-vezetők – felkészítésére. Auszt-
riában például 22, Németországban 58 közlekedésbiztonsági 
centrum működik, amelyek hasznos elemei a tudatosabb, ezért 
biztonságosabb járművezetésre való felkészítésnek.

Magyarországon is működnek vezetéstechnikai pályák, való-
jában azonban egyik intézmény ajánlott szolgáltatásai sem váltak 
a magyar járművezető-képzés rendszerének szerves részévé. 
Elsősorban azért nem, mert a hivatásos járművezetők kivételével 
a vezetéstechnikai tréningek nem szerepelnek az előírt tananya-
gokban és vizsgakövetelményekben.

A vezetéstechnikai tréning célja

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgá-
ló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtásá-
ról szóló NFM rendelet egyik kiemelt projektje a „Közlekedés 

biztonságát növelő vezetéstech-
nikai tréningprogram”, azaz a 

„Jól vezess” program, melyet 
2016-ban indított útjára a 
Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium. A KTI Közle-
kedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. lebonyolí-
tásában, a Drivingcamp 
Hungary, a Groupama 
Tanpálya, valamint a 
Speedwork Hungary 
közreműködésével, 
három helyszínen 
zajlottak a vezetés-
technikai tréningek.

A tréningek célja 
ráirányítani a gya-
korló járművezetők 
figyelmét a vezetés-

technikai tudás, a vezetési 
készségek fontosságára, az emberi 

reakciók komplexitására, lényegesen 
megnövelve a bekövetkező konfliktushely-

zetek elhárításának esélyeit. A pályákon 
a gyakorlás valós mozgásviszonyok 

között mehet végbe, a korábban 
rögzült hibás mozdulatok ja-
víthatóak, a feladatok valós 
időjárási és útviszonyok 
között, életszerű sebesség 

mellett, veszélytelen környe-
zetben gyakorolhatóak.

1. ábra: Vezetéstechnikai pályák Németországban
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A vezetéstechnikai tréning szakmai tartalma

Négy jármű-kategóriában, ezen belül további 11 járműcsoport-
ban, illetve életkor-kategóriában határoztuk meg a tréningek tar-
talmát és lebonyolításuk módját:

A kategória

– 50 cm3

– 50–125 cm3

– 125 cm3 fölött

B kategória

– kezdő járművezető 25 év alatt,
– közepes életkor-kategória 25–60 év
– szenior kategória 60 év fölött

C+D kategória

– 7,5 tonnáig
– 7,5 tonna felett
– C+E kategória
– D kategória

ADR tartányos kategória

Valamennyi kategóriában elméleti felkészítés előzte meg a 
tanpályagyakorlatokat. Az elmélet elsősorban a közlekedés fo-
lyamataival, a járműfizika kérdéseivel foglalkozott, felelevenítette 
a vezetést támogató rendszerekkel kapcsolatos ismereteket. Az 
instruktorok bemutatták a megfelelő üléspozíció és kormányfo-
gás jelentőségét, a passzív biztonsági rendszerek funkcióit, az 
alul-, illetve túlkormányzottság kezelését, a kanyarodással kap-
csolatos ismereteket, valamint a hegymeneti és a lejtmeneti hala-
dás és megállás sajátosságait.

A tanpályagyakorlatok öt főbb feladatcsoportot foglaltak ma-
gukba. Leglényegesebbként – valamennyi csoportban – gya-
korolták a fékezés-vészfékezés különféle sebességeknél és 
tapadási viszonyok melletti helyes végrehajtását. Irányváltási és 
kikerülési gyakorlatok bemutatására és gyakoroltatására is sor 
került száraz és csúszós felületen. Ugyancsak eltérő tapadási 
viszonyok mellett hajtották végre a résztvevők a körpályán való 
haladást, a különböző kanyartechnikai feladatokat. A rántópados 
gyakorlatok, valamint sodródási helyzetek kipróbálása mellett je-
lentős időt töltöttek a résztvevők hegymeneti, még inkább lejtme-
neti, különféle burkolatokon végrehajtott feladatok teljesítésével. 
A motorosoknál még földpályán végzett gyakorlatokkal is bővült 
a program, míg az ADR kategóriában a veszélyesáru-szállítás 
változó előírásainak követése, a követési távolság beállítása, a 
ráfutásos balesetek megelőzése, illetve a szállítmány speciális 
közlekedésre gyakorolt hatásai is megjelentek a feladatok között. 

A résztvevők köre

Összességében a tizenegy járműcsoportban, hatvan alkalom-
mal 625 előzetesen regisztráló vett részt a három pályán két és 
fél hónapig tartó vezetéstechnikai tréningen. A kategóriánkénti 
létszámmegoszlást a 2. ábra szemlélteti. A tréningek során ösz-
szességében 22-féle feladatot végeztettek az instruktorok, ezek 
közül egy-egy tréning alkalmával átlagosan 7–10 gyakorlat vég-
rehajtására került sor. Egyes kategóriákban hat-hét, másoknál 
pedig (döntően tehergépjárműves C, C1 és C+E kategóriák) 
15–17 tréningfeladat is megjelent rögzítésre, illetve értékelésre 
alkalmas formában. 

2. á bra: A vezetéstechnikai tréningen résztvevők
megoszlása kategóriánként (fő)
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A tréningprogram értékelése

A vezetéstechnikai tréning figyelése, követése során arra keres-
tük a választ, hogy egy megfelelő paraméterekkel rendelkező 
vezetéstechnikai pálya, a szakértők által kidolgozott vezetés-
technikai feladatok, gyakorlatok hasznossága, eredményessége 
miként mérhető a résztvevők készséggyarapodása tükrében. Az 
már a pályák adottságainak tanulmányozásakor nyilvánvalóvá vált, 
hogy eltérőek az infrastrukturális körülmények, ebből fakadóan 
egyes esetekben (az adott pályán a korábban már kialakult gya-
korlatnak megfelelően) némiképp eltérő tartalmat takart egy-egy 
feladatcsoport. Különbségek mutatkoztak a feladatok értelmezé-
sében, eltérő lehetett az instruktorok szemlélete, személyisége, 
felkészültsége is. Mindennek megfelelően kisebb mértékben 
különböztek a feladatok végrehajtásának technikai lehetőségei, 
következésképpen az értékelés körülményei, szempontjai is.

A sajátosságokból kiindulva, a tréningek eredményessé-
gének megállapításához kétféle információs forrást, módszert 
alkalmaztunk. Egyfelől kidolgoztuk a végrehajtandó gyakorlati 
feladatokat magába foglaló „Értékelő lapot”, amelyben a felada-
tok végrehajtását személyenként, a szakmai konzultációk során 
kialakított szempontok figyelembevételével 1-től 5-ig osztályza-
tokkal értékelték a tréninget lebonyolító instruktorok. Másfelől az 
elméleti program megkezdése előtt, majd a gyakorlati feladato-
kat követően is kitöltöttek egy-egy kérdőívet a résztvevők. Ezek 
az „önértékelések” is részét képezték a résztvevők készséggya-
rapodása értékelésének, ugyanakkor számos olyan szempont 
is felmerült, amelyeket a későbbiek során feltétlenül célszerű fi-
gyelembe venni a projektek szakmai tartalmát, lebonyolításának 
módját illetően. Mindezek mellett valamennyi tréning alkalmával 
összegyűjtöttük a KTI munkatársai és megbízottjaik tapasztalata-
it, észrevételeit, a kiértékelést segítők megjegyzéseit. A trénin-
gek során szerzett információk mennyisége nem teszi lehetővé 
az eredmények részletes bemutatását, ezért csupán az össze-
foglaló megállapításokat ismertetjük. 

Az értékelési lapok eredményei

Két feladatot (vészfékezés, kikerülés) minden kategóriában elvé-
geztek. A vészfékezésnél a kezdő osztályzatok átlaga 3,4 volt, a 
gyakorlatok ismétlése során kimutatott javulás elérte a 30 szá-
zalékot. Kikerülésnél a 3,5-es induló érdemjegy 18 százalékkal 
javult a gyakorlatok végére. A szlalomgyakorlatokat öt járműcso-
portban regisztráltuk, az átlagos induló osztályzat 3,9 volt, a ja-
vulás mértéke 13 százalék. Instrukció nélkül, majd instrukcióval, 
aszfalton és műgyanta burkolatú pályákon végzett lejtmeneti és 
hegymeneti gyakorlatok adatai állnak még rendelkezésre érté-
kelhető mennyiségben. Ezeknél az átlagos összesített osztályzat 
3,1 volt, a javulás mértéke a tréning során 24 százalék.

A vezetéstechnikai tréning kezdetén elért osztályzatok 
átlagos értéke 3,5 volt, a gyakorlások után az osztályzatok-
ban kimutatható átlagos javulás pedig 23 százalék.

Az egyes kategóriákban számított átlagos osztályzatok, valamint 
a hozzájuk tartozó javulás százalékos értékeit a 3. ábra mutatja.

A kérdőívek tapasztalatai

Az elméleti program megkezdése előtt, majd a gyakorlati munkát 
követően is kitöltöttek egy-egy kérdőívet a résztvevők. A z össze-
sítésekből kiderült, hogy a kérdőívet kitöltők 78 százaléka a jogo-
sítványa megszerzése után nem vett részt vezetéstechnikai tré-
ningen. Ez az arány a motoros kategóriákban csak 45 százalék, 
a hivatásos autóbusz-vezetőknél és a veszélyes árukat mozgató 
gépkocsivezetőknél pedig 55 százalék. Ugyanakkor a B juniorok-
nál 88 százalék, a C kategóriában 89, a C1 és a CE kategóriá-
ban is meghaladja a 88 százalékot. Figyelmet érdemel, hogy a 

résztvevők 70 százalékát kitevő B, C, C1, C+E kategóriákban a 
gépkocsivezetők közel 90 százaléka semmilyen vezetéstechnikai 
képzésen nem vett részt a jogosítványa megszerzése óta. Közel 
járhatunk az igazsághoz, ha ezt az arányt a hazai jogosítványtulaj-
donosok egészére vonatkoztatjuk. Mindez akkor bír kiemelt jelen-
tőséggel, ha figyelembe vesszük a 4. ábrán látható önértékelés-
változás eredményét. A tréning előtt 6,8 pontra értékelték saját 
„tudásukat” a résztvevők (egy tízes skálán), majd a tréning végén 
megismételve a kérdést az önbevallás eredménye 7,4 pont, vagy-
is 8,8 százalékkal jobbnak értékelték saját teljesítményüket. 

3. á  bra: Egyes jármű-kategóriák induló osztályzata
és a tréning során az érdemjegyekben tükröződő javulás

4. ábra: Járművezetők saját képességértékelése
a tréning előtt és a tréning után

A kérdőívek segítségével összegeztük a résztvevők veze-
téstechnikai hiányosságaival összefüggő információkat. 499 
gépkocsivezető véleménye szerint a jármű feletti uralom el-
vesztése okozta a legnagyobb „félelmet”, a vészfékezés, illetve 
a kanyartechnika területén érzett hiányosságok „mindössze” a 
résztvevők bő egyharmadánál jelentkeztek. A manőverezés és a 
gazdaságos üzemeltetés jelentette a résztvevők első számú for-
galommal kapcsolatos problémáját, vélelmezett hiányosságaik 
65 százaléka erre a két területre koncentrálódott.

Elégedettségi vizsgálatunk bizonyította, hogy az elméleti fel-
készítés hasznosságát gyakorlatilag teljes mértékben osztották 
a résztvevők, hasonlóan jól használható segítségnek ítélték az 
elméletet a tanpályás feladatok végrehajtásához, sőt, még új in-
formációkat is adott a gépkocsivezetőknek.

Vizsgáltuk, hogy a gyakorlati tréningen mely feladatok ismétlé-
sét érezték hasznosnak, és hol tartották szükségesnek a gyakorlá-
sok folytatását. A vészfékezés, a szlalomgyakorlatok, a kikerülés, 
valamint a kanyaríven haladás tekinthető a leginkább pótolandó 
feladatnak. Arra is választ vártunk a kérdőíveken, hogy a tréning 
tapasztalatait miként látják beépíthetőeknek a már kialakult veze-
tési szokásaikba. Az eredményt az 5. ábrán igyekeztünk szemlé-

Javulás
8,8%



– Meghatározott időközönként szükséges az ismeretek felfrissí-
tése, amelyek legfőbb értelme az eddig sehol ki nem próbált 
határok megismerése. 

– A balesetek kialakulásának számos oka közül ki kell emelni a 
veszélyhelyzet felismerésének és a tudatos vezetői magatar-
tásnak a hiányát, a megnövekedett reakcióidőket, valamint a 
túlzott önbizalmat. 

– A próbák hasznosak, mindenekelőtt azért, hogy a járműveze-
tők megbarátkozhassanak a rendkívüli helyzetekkel. A vész-
helyzetekre adandó „válasz” nem provokálható ki a hétköznapi 
autózásban.

– Ösztönellenes helyzetek kipróbálása csak a tréning által biz-
tosított keretek között lehetséges, ugyanakkor ezek nélkül a 
készség sem fejleszthető.

– Legfontosabb megismerni a saját veszélyhelyzeti készséget, 
viselkedést, a járművünk tulajdonságait, határait és természe-
tesen a jármű+ember együttes képességeit.

– Bizonyság a készségek pozitív irányú változására az instrukto-
rok által adott osztályzatok javulása.

– A résztvevők saját maguk is többre értékelték tudásukat a tré-
ning végeztével.

– Számos területen szolgáltattak a gépkocsivezetők hasznos és 
a tréninget szakmailag erősítő újabb szakmai információkat, 
amelyek figyelembe is vehetők a programok kialakítása során.

– Bizonyíthatóan javult a résztvevők tudatossága, önbizalma és 
biztonságérzete.

Folytatás idén

2017-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újra elindítja a „Jól 
vezess” programot, minden valószínűséggel a tavalyi évnél több 
járművezetőnek adva lehetőséget az ingyenes vezetéstechnikai 
tréningen történő részvételre.

letesebbé tenni. Az mindenesetre megállapítható, hogy a tudatos 
sebességválasztás, a helyes kormányfogás és az üléspozíció be-
állítása foglalja el az első három helyet a hiányosságok sorában.

A készségek és a vezetés közbeni magatartásváltozások ala-
kulásával kapcsolatos válaszokból kiderült, hogy a tréningek 
befejeztével gyakorlatilag 100 százalékos tudatosság/előrelátás 
növekedéssel találkoztunk; ha csekélyebb mértékben is, de ja-
vult a résztvevők önbizalma, és csökkent a szorongás, a bizony-
talanságérzet.

Az instruktorok teljesítményét a résztvevők 87–93 százaléka 
minősítette 5-ös osztályzattal. Kiváltképpen figyelemre méltó a 
szakemberek szakmai felkészültségének elismerése.

Összefoglalás

– A tapasztalatok szerint igény és szükség lenne folyamatos, hosz-
szabb időtartamú gyakorlásra. A hibát követően lehetőséget kell 
biztosítani a javításra, majd a helyes magatartás kialakítására. 

5. ábra: A tréningtapasztalatok beépítése a vezetési stílusba
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Várszegi Gyula a Metró Beruházási Vállalat igazgatójaként a 
Kisföldalatti meghosszabbításában és a hármas metró építé-
sében vállalt vezető szerepet, majd a MÁV élén bizonyított, 
megfordult a Ganz-Hunsletnél, a BKV elnökeként, később 
vezérigazgatójaként pedig a kettes metró rekonstrukciójánál 
és a négyes metró 
megépítésénél ka-
matoztatta páratlan 
tapasztalatait.

Magam is szá-
mos életútinterjút 
készítettem már, 
így igazán tudom 
értékelni azt az ala-
posságot, ahogy 
Benedek István 
Gábor és Fazekas 
Lajos mintegy 12 
órányi beszélgetés 
során életszaka-
szonként, rész-
letekbe menően 
„kifaggatták” interjú-
alanyukat. Ebből az 
anyagból dolgozott 
Lovas György, aki 
nemcsak kiegészí-
tette, történelmi és 
cégtörténeti kon-
textusba helyezte a 
Várszegi Gyula által 
elmondottakat, de 
megszólaltatta az 
adott életszakasz-
hoz kapcsolódó kol-
légákat, kortársakat 
is, akik segítségével 
a mérnöki arcél mellett a menedzseri is sokkal jobban kibon-
takozik. A könyvből világossá válik, hogy egy páratlan szak-
mai pályafutáshoz nem elég „jó szakembernek lenni”, hanem 
szükség van arra, hogy az ember jó vezető és jól kommuni-
káló szakértő is legyen egyszerre. A közlekedésfejlesztés 
mindig sokszereplős történet volt, ahol kiemelkedő szerepe 

van a projektmenedzsmentnek. Szaktekintéllyé válni azon-
ban csak sok idő alatt, rengeteg projekt által lehet. Sajnos a 
’90-es években szinte teljesen leállt a kötöttpályás közleke-
dési infrastruktúra fejlesztése, ami miatt nem bizonyíthatott 
annyit élesben a Várszegi Gyulát követő generáció. Így nem 

csoda, hogy amikor 
a 2-es és 4-es met-
ró ügyeit „rendbe 
kellett tenni”, bizony 
igen rövidke volt az 
a névsor, amiből 
a Fővárosi Önkor-
mányzat vezetője 
válogathatott. Nem 
meglepő tehát, hogy 
Tarlós István főpol-
gármester szintén 
megszólal a könyv-
ben, megosztva azt 
az álláspontját, hogy 
Várszegi Gyula nél-
kül hónapokkal, ha 
nem évekkel később 
lett volna csak kész 
a négyes metró. 
Nála jobban senki 
sem foglalta össze, 
mitől is különleges 
Várszegi: „Kellett 
valaki, akiben embe-
rileg meg lehet bízni, 
aki látott már közelről 
és vezetett nagyvál-
lalatot, és aki ért a 
metróhoz meg a köz-
lekedéshez.” Ekkor, 
2010-ben, Várszegi 

Gyula már 74 éves volt, míg a vele szembeni megrendelő szer-
vezet, a BKK akkori vezérigazgatója, Vitézy Dávid épp csak 
25. Ezeket az éveket mégis a budapesti közösségi közlekedés 
újbóli felvirágzásának kezdeteként tartja számon a szakma.

A Várszegi című könyv megvásárolható a kozlekedesvilag.hu 
oldalon, a kiadványok menüpont alatt, ára 2990 forint.

Könyvajánló: A Várszegi

Életútinterjú a 80 éves 
Várszegi Gyulával
Sajnos ritkán és egyre ritkábban jelenik meg közlekedési témájú könyv. Ezért is különösen örömteli, hogy 
elkészülhetett az egyik legsokoldalúbb közlekedési szakember, Várszegi Gyula életét bemutató kiadvány.

ANDÓ GERGELY






