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Kedves Olvasó!
A KözlekedésVilág magazin egy lapcsalád tagjaként jelenik meg hónapról hónapra, testvérlapja 
a NavigátorVilág cargo szaklap. Mindkét lapunk első számának megjelenését követően, azt 
megünnepelve, egy kick-off rendezvényre hívtuk meg a közlekedési, illetve logisztikai ágazat 
meghatározó személyiségeit. Örömünkre szolgált, hogy többségük elfogadta meghívásunkat, 
és elsők között lapozták át a nyomdából frissen érkezett NavigátorVilág magazin első számát.

A rendezvényen bemutattuk a kiadó munkatársait, rövid előadásban pedig felhívtuk a megjelen-
tek figyelmét a szaksajtó fontosságára, a közlekedési szakma társadalmi megítélésének ezen 
keresztül történő javítására. A piaci folyamatok, nemzetközi tendenciák alapvetően csak úgy 
érthetők meg és láthatók át, ha a piaci szereplők a napi konkurenciaharcon túlmenően is szóba 
állnak egymással, és szakembereik aktívan és nagy számban vesznek részt a szakmai érdek-
képviseletekkel közös rendezvényeinken (konferenciánkon és szemináriumokon), de legalább-
is érdeklődéssel olvassák a szaksajtót.

Kövesse figyelemmel kiadónk tevékenységét, fizessen elő lapunkra, látogassa rendszeresen 
naponta többször frissülő hírportálunkat, a kozlekedésvilag.hu-t, illetve a Facebook oldalunkat, 
ahol a legérdekesebb híreket és információkat kiemeljük.

Következő szakmai eseményünk, a HajózásVilág konferencia, fókuszában a Duna árufuvarozási 
aspektusai állnak. Az egész napos rendezvényt március 30-án, Budapesten tartjuk, részletes 
programja e lapszámunkban és a honlapunkon is megtalálható.

Üdvözlettel: Andó Gergely
 lapigazgató

A KözlekedésVilág Sajtófigyelőnk:

A CARGO Közlekedési Kft.
dokumentumkezelési, hitelesítési

és papírmentesítési szolgáltatását
a GREEN ARCHIVE rendszer biztosítja.

Andó Gergely

Bándy Zsolt

Machos Ferenc



HajózásVilág
konferencia

Időpont: 2017. március 30., 9.00–16.30
Helyszín: Holiday Beach Hotel

(1039 Budapest, Piroska utca 3–5.)

9.00–9.30: Regisztráció
 Levezető elnök(ök): Szalma Béla és Szalma Botond

9.30–9.45: Köszöntő
 Előadó: Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára,
 a Magyar Hajózási Országos Szövetség (MAHOSZ) elnöke

9.45–10.05: A dunai vízi út és kikötők fejlesztési koncepciója
 Előadó: Horváth Beatrix, az NFM CEF Főosztály főosztályvezetője

10.05–10.20: A Duna Régió Stratégia
 Előadó: Joó István, a Duna Régió Stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri biztos

10.20–10.40: A hajózás hatósági ügyei az NFM keretei között
 Előadó: Bellyei Csaba, az NFM-NKH Hajózási Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály osztályvezetője

10.40–11.00: Kávészünet

11.00–12.00: Az országos közforgalmú kikötők újdonságai
 Előadók: Nagy László (Baja), Sztilkovics Szávó (Győr-Gönyű), Marján Miklós (Csepel)

12.00–12.15: A TTS válaszai a dunai hajózás kihívásaira
 Előadó: Antonio Stoean, a TTS (Transport Trade Services) Group igazgatója

12.15–12.35: A belvízi fuvarozás versenyképessége és lehetőségei
 Előadó: Bencsik Attila, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke

12.35–12.50: A hajófl ották fejlesztésének fi nanszírozása
 Előadó: Füzér Emília, az MKB Bank Projekt, Strukturált és Vállalatfi nanszírozás osztály osztályvezetője

12.50–13.00: Kérdések az előadókhoz, reakciók az előadásokra

13.00–14.00: Ebédszünet

14.00–14.20: A vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc?
 Előadó: Vernes András, a Rail Cargo Logistics-Hungaria ügyvezető igazgatója

14.20–14.40: Vasútüzem a kikötőkben
 Előadó: Kolluti Roland, az ÁTI DEPO Zrt. bajai depójának igazgatója

14.40–15.00: A rendőrség feladata és lehetőségei a biztonságos dunai hajóforgalom fenntartásában
 Előadó: Barnácz István r. alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának vezetője

15.00–15.10: Kérdések az előadókhoz, reakciók az előadásokra

15.10–15.30: Kávészünet

15.30–15.50: Milyen legyen a fuvarlevél a hajózásban?
 Előadó: Grafl -Fülöp Gyöngyi ügyvéd, külkereskedelmi szakjogász

15.50–16.05: Kikötői üzemvezető-képzés a Dunaújvárosi Egyetemen
 Előadó: Sófalvi István, az Ecotech Nonprofi t Zrt. felnőttképzési igazgatója

16.05–16.20: A Danube Ports Network (DAPhNE) projekt
 Előadó: Capt. Szalma Béla, a Magyar Dunai Kikötők Szövetségének elnöke

16.20–16.30: Kérdések az előadókhoz, reakciók az előadásokra

Tervezett program, felkért előadók

Részletek és jelentkezés:
http://www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/hajozasvilag-konferencia/



KözlekedésVilág – Biztos pont a szakmában

Kiadványunkra előfi zethet a kozlekedesvilag.hu/elofi zetes oldalon.
Előfi zetési díj: 10 000 forint a 2017. évre.*
* Az előfi zetési díj az áfát és magyarországi címzett esetén a postaköltséget tartalmazza.
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2023-ra jöhet az ERTMS
Az Európai Bizottság 2023-ig kívánja megvalósítani az Egységes Európai Vasúti 
Közlekedésirányítási Rendszert (ERTMS), amely az eltérő tagállami szabályozá-
sokat és rendszereket váltaná fel, megkönnyítve a nemzetközi vasúti közlekedést.

A bizottság szerint az uniós tagállamok 
eltérő vasúti közlekedésirányításának 
egységesítése közvetlenül járul majd 
hozzá az európai vasutak versenyképes-
ségéhez és biztonságához. Az egységes 
jeladó- és sebesség-ellenőrző rendszer 
jóvoltából megvalósuló transzeurópai vas-
úti térségben a szerelvények könnyebben 
és gyorsabban haladhatnak át az ország-
határokon. A különböző vasútforgalmi 
rendszerek nagy akadályt jelentenek a 
gyorsan bővülő vasúti áruszállítási piac 
fejlődése előtt. Az ERTMS számos elő-
nye ugyanakkor kihasználatlan marad, ha 
csak egyes országokban működik, elszi-
getelten – mutatott rá a bizottság.

Az Európai Unió az egységes és átjár-
ható vasutak megteremtése, a személy-
szállítás és teherszállítás hatékonyabbá 
tétele érdekében döntött arról, hogy az 
európai nemzetközi vasúti folyosókon be-
vezeti az Egységes Európai Vasúti Közle-
kedésirányítási Rendszert. Az ERTMS-t az 
Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rend-
szer (ETCS) és a GSM-R egységes euró-
pai szabványokon alapuló, vezeték nélküli 
kommunikációs infrastruktúra együttesen 
alkotja. A vasúti kommunikációs hálózat a 
biztosítóberendezések és a vasúti jármű-
vek közötti adatkommunikációt, a szabvá-
nyos hangalapú összeköttetéseket teszi le-
hetővé. A rendszer kiépítésének gyakorlati 
haszna, hogy bármely ország vasúti sze-
relvénye úgy közlekedhet a tagországok 
vasúti folyosóin, hogy határátlépéskor nem 
kell megállnia, átállnia az egyes országok 
különböző rendszereire, és nem lesz szük-
séges mozdonyt vagy mozdonyvezetőt 
váltani, amivel csökkenthető a menetidő. 
Az ERTMS létrehozása érdekében, a prog-
ram indulása óta eltelt két évben az Európai 
Unió 700 millió eurót fektetett a rendszer 
tervezésébe és tagállami kiépítésébe. 
(A GSM-R hazai átadása körüli bonyodal-
makról írásunk a 19. oldalon – a szerk.)

Műszaki hibás 
Szuhoj SuperJetek
Elrendelte a Szuhoj SuperJet-100-as 
(SSJ-100-as) típusú repülőgépek mű-
szaki felülvizsgálatát az orosz üzemel-
tetők számára a Roszaviacija orosz 
légiközlekedési ügynökség, miután 
meghibásodásokat észleltek a vízszin-
tes vezérsík bekötési pontjaiban.

Matricával és drágábban utazunk az Adriára?

A HAC kötelezettségei 5,2 milliárd euró-
ra rúgnak. Csak az idén 1,2 milliárd euró 
törlesztőrészletet kell visszafizetnie, jövő-
re pedig még ennél is többet. A kabinet 
egy évvel ezelőtt – miután elállt az autó-
pályák koncesszióba adásától – elkezdett 
tárgyalni a Világbankkal a vállalat üzleti és 
pénzügyi átszervezéséről. A tárgyalások 

A Horvát Autópályák Vállalat (HAC) óriási adósággal küzd, amelyet saját bevéte-
leiből nem tud fedezni, ezért Zágráb nem áll el az autópálya-matrica bevezeté-
sének lehetőségétől – mondta Oleg Butkovic tengerészeti, közlekedési és infra-
strukturális miniszter Rovinjban tartott sajtótájékoztatóján.

15 százalékkal. A miniszter nem cáfolta 
az értesüléseket, de annyit hozzáfűzött, 
hogy a kormánynak még döntést kell hoz-
nia az ügyben.

A korábbi kabinet 2013-ban az autópá-
lyák koncesszióba adásával törlesztette 
volna az autópályák hiteleit, ezért elfoga-
dott egy a Horvát Autópályák Vállalat és 

óta fizetésképtelenek és a csődeljárás 
szélén állnak. Az állam kedvezőtlen, rövid 
távú hiteleket vett fel magas kamattal, és 
most nem tudja fizetni azokat.

Horvátországban a fizetőkapukat 
lebontják, ugye? Vagy nem!

Zágráb lebegteti az autópálya-matrica bevezetését, de a sztrádadíjak emelése szinte biztos.

még folynak, de nemsokára a végéhez ér-
nek, a reformprogramot hamarosan ismer-
tetjük a közvéleménnyel – hangsúlyozta a 
tárcavezető. Butkovic megerősítette: Hor-
vátország nem vetette el a matrica beveze-
tésének lehetőségét, de egyelőre marad 
a jelenlegi fizetőkapus rendszer. Sajtóhí-
rek szerint emelkedhetnek az autópálya-
díjak, szezonon kívül 5, míg a szezonban 

a Rijeka Autópálya Vállalat (ARZ) koncesz-
szióba bocsátásáról szóló modellt. A ka-
binet által kiírt pályázatra több külföldi be-
fektető is kötelező érvényű ajánlatot tett, 
de a közvélemény nyomására (lakossági 
kezdeményezésre összegyűlt a népsza-
vazás kiírásához szükséges mennyiségű 
aláírás) a kormány elállt ettől a tervtől. A 
horvát autópályákat kezelő vállalatok évek 

Az előző horvát kormány tavaly újabb 
200 millió euró értékű hitelt hagyott jóvá 
a HAC-nak az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Banktól (EBRD). Ezt akkor azzal 
magyarázták, hogy a HAC-nak 2016-
ban 466 millió euró törlesztőrészletet és 
109 millió euró kamatot kell kifizetnie a 
korábban felvett kölcsönből, amelyet a 
vállalat saját bevételeiből nem tud fedezni.

A gép gyártója, a Grazsdanszkije 
Szamoljoti Szuhogo (GSZSZ) közölte, 
hogy meghibásodás esetén az összes 
forgalomba került gépnél lecserélik a kér-
déses alkatrészeket, az új gépeken pedig 
már kiküszöbölték a hibát, a megrendelé-
seket időben teljesítik. Oroszországban 
14 ilyen gépnél mutattak ki meghibá-
sodást, az Interjet mexikói légitársaság 
22 gépéből pedig 11-nél. A világon eddig 
87 darab SSJ-100-ast állítottak forgalom-
ba, a legtöbbet, 30-at az Aeroflot orosz 
légitársaságnál. Szakértők szerint nem 
konstrukciós, hanem gyártási hibáról van 
szó. (Ismert: Oroszország mérlegeli egy 
magyar–orosz légitársaság létrehozását, 
amely SSJ-100-asokat üzemeltetne.)
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A DB Regio 39 regionális
szerelvénnyel készül a jövőre
2020-tól a DB Regio AG kizárólag a Siemens által szállított 
új szerelvényeket üzemelteti a Németország délnyugati 
részén található Rajna-völgy vasúti hálózatán. A Deutsche 
Bahn regionális szolgáltatója 39 vasúti járművet, 15 Desiro 
H C-t és 24 Mireót rendelt ezzel a céllal. Ez jelenti az első 
megrendelést a vállalat új, többrészes, Mireo elnevezésű 
regionális szerelvény platformjára, amit a közelmúltban 
mutattak be az Innotrans kiállításon.

Rajna-völgyben átszervezik a vasúti szolgáltatásokat, ezt köve-
tően a nagyvárosok között közlekedő, gyors interregionális sze-
relvények egyértelműen elkülöníthetők lesznek a regionális, elő-
városi vasúti rendszer (S-Bahn) járműveitől, amelyek az összes 
helyi állomáson megállnak. Ugyanakkor jelentősen növekszik a 
régió ban üzemelő szerelvények száma. Az új járműveket azért 
rendelték, hogy kielégítsék ezeket a speciális követelményeket.

A Mireo regionális járatként (RB) üzemel majd az Offenburg–
Freiburg–Bázel/Neuenburg (Svájc) útvonalon, valamint va-
sárnaponként Kaiserstuhl térségében Freiburg és Endingen/
Breisach között. A szerelvényt méretezhető, többrészes mo-
torvonatként tervezték. Az új aerodinamikus kialakításnak és 

Euro 4 alatt tilos lesz az átjárás 
Románia nagyvárosain
Németországi mintára a román kormány is környezetvédel-
mi matrica rendszert vezetne be a nagyvárosokban, ezzel 
helyettesítve a gépjárművek után eddig fizetett, február 
elsejétől eltörölt környezetszennyezési díjat.

Románia tíz évvel ezelőtti uniós csatlakozása óta különböző – 
a gépkocsi korától vagy környezetszennyezési paramétereitől 
függő – adónemekkel és illetékekkel próbálta elejét venni an-
nak, hogy az Európai Unió autótemetőjévé váljék, de még így 
is négyszer annyi nyugatról behozott használt autót állítanak 
forgalomba Romániában, mint újat. A regisztrációs adó vagy 
környezetvédelmi illeték eddig kipróbált változatairól kiderült, 
hogy sértik az uniós jogot, és mindegyik próbálkozásnak az lett 
a vége, hogy a román állam futószalagon veszítette el az ellene 
indított kártérítési pereket, vagy önként visszafizette a járművek 
forgalomba íratásakor beszedett illetéket. Az illeték eltörlése 
újabb használtautó-inváziót eredményezett, és a bukaresti kor-
mány emiatt próbál újabb visszatartó illetékrendszert bevezetni. 
A szaktárca illetékesei megerősítették, hogy egy, a nagyváro-
sokra érvényes matricarendszer bevezetésén dolgoznak: a jár-
művekre környezetszennyezési adataik alapján különböző színű 
matricákat lehet majd váltani, a nagyvárosokat pedig zónákra 
osztják, és megszabják, hogy egy adott övezetbe milyen színű 
matricával lehet behajtani. A románok a német modellt követ-
nék, ahol csak Euro 4-es vagy jobb környezetvédelmi besorolá-
sú járműveket engednek be a nagyvárosokba.

Egymilliárd euró közlekedési 
infrastruktúra beruházásokra
Az Európai Bizottság új pályázati felhívást tett köz-
zé az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és más 
pénzalapok, köztük az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap forrásainak igénybevételére.

A felhívás célja, hogy beruházások létrejöttét ösztönöz-
ze az innovatív és fenntartható közlekedési infrastruktúra 
fejlesztések terén, egyúttal támogassa az infrastruktúra 
kiépítéséhez szükséges munkahelyek létrejöttét. Olyan 
pályázati projektek részesülhetnek finanszírozásban, 
amelyek hozzájárulnak az innovatív és fennakadásoktól 
mentes közlekedési rendszerek kiépítéséhez a transz-
európai közlekedési hálózaton belül. Különösen azok 
a beruházások támogathatók, amelyek a közlekedési 
torlódások megszüntetésére, tagországok közötti ösz-
szeköttetések létrehozására és a közlekedési ágazat di-
gitalizálásának felgyorsítására irányulnak – főként olyan 
térségekben, ahol a fejlesztési lehetőségek és a piaci hiá-
nyosságok nagyobbak, például a kohéziós országokban. 
Szintén támogatásra számíthatnak a fenntartható és haté-
kony közlekedési rendszerek kiépítését, továbbá a közle-
kedési hálózaton belüli intermodalitás és interoperabilitás 
fokozását célzó projektek. A pályázati felhívás keretében 
egymilliárd euró áll rendelkezésre az európai közlekedési 
infrastruktúra terén megvalósítandó magánberuházások 
finanszírozására – közölte az Európai Bizottság.
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akadálymentesített, a két egyszintes szélső kocsinál egyáltalán 
nincsenek lépcsők, a vonat belső elrendezése és felszereltsége 
pedig kielégíti a mozgáskorlátozott utasok igényeit. A kétszin-
tes középső kocsikkal a szerelvények hossza csupán 105 mé-
ter, mégis 410 ülőhely található a vonaton. Mindkét regionális 
vonatszerelvény-típust 160 km/óra sebességre tervezték.

a csendes forgózsámolyoknak köszönhetően a zajszint lénye-
gesen csökken. A vonat könnyű súlya, energiahatékony alko-
tóelemei és az intelligens fedélzeti hálózatfelügyelő rendszer 
következtében az energiafogyasztás 25 százalékkal kevesebb, 
mint az előző szerelvények esetén. A három kocsiból álló szerel-
vényekben 220 ülést helyeztek el.

A Desiro HC szerelvények regionális expresszvonatként áll-
nak forgalomba a Karlsruhe–Offenburg–Freiburg–Bázel útvo-
nalon. Minden szerelvény négy kocsiból áll, melyek közül az első 
és az utolsó – a két szélső – egyszintes, míg a középső két ko-
csi kétszintes konstrukciójú. A belső tér több mint 50 százaléka 
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DANTE: nem színjáték, valódi projekt
2017. február 17-én a Duna Bizottság épületében került sor a 
dunai hajózást érintő adminisztratív eljárások és folyamatok 
fejlesztését célzó DANTE projekt nyitórendezvényére. Az ese-
ményen az Európai Bizottság (Desireé Oen, a Rajna-Duna fo-
lyosó koordinátorának tanácsadója) és a Duna Bizottság (Petar 
Margic vezérigazgató) képviselői mellett több mint 60, a dunai 
hajózás iránt elkötelezett szakértő vett részt.

A Pro Danube által életre hívott és koordinált DANTE projekt cél-
ja a Dunán és hajózható mellékfolyóin jelentkező adminisztratív 
terhek azonosítása és leküzdése a magánszektor és a felelős ha-
tóságok együttműködésével. A projektpartnerek az akadályokra 
válaszul adott megfelelő példákkal és iránymutatásokkal kívánnak 
előállni a hatékony vízi közlekedési adminisztráció érdekében.

„A Dunán és hajózható mellékfolyóin történő áru- és sze-
mélyszállítás előtti adminisztratív terhek és a kapcsolódó díjak 
jelentősen gátolják a folyó mint a régió fő közlekedési tengelye 
hatékony kihasználását. A DANTE kiemelt lépés e terhek eny-
hítése, illetve megszüntetése érdekében” – mondta Alexandru 
Capatu, a Pro Danube International elnöke.

A DANTE célja a szállítási és rakodási műveletek harmonizált 
szabályozása és egyszerűsített adminisztratív eljárások kiala-
kítása a Pro Danube „Egy folyó – Egy szabályrendszer” kon-
cepciójával összhangban, ezáltal csökkentve a vízi szállításban 
érdekelt iparági szereplők logisztikai költségeit, illetve fokozva 
globális versenyképességüket.

Eladó a francia vasút egyik leányvállalata
Huszonöt év után elválnak a francia állami vasút, az SNCF és 
az Ermewa-csoport útjai. A cégben 1992-ben szerzett tulajdon-
részt az SNCF, de hét éve már kizárólagos tulajdonosa volt.

Az SNCF Geodis 
leányvállalata spe-
ciális és tartályva-
gonokat üzemeltet, 
illetve ad bérbe az 
SNCF-konszernnek 
és külsős ipari válla-
latoknak, ezt az üz-

letágat az Eurotainer és a CCR nevű vállalatok viszik a hátukon. 
Hatvanezer speciális vagonjával piacvezetőnek számít a csoport 
Európában, 40 ezer tartályvagonjával pedig a világpiacot ural-
ja. Az Akiem nevű leányvállalata elektromos és dízelmozdonyok 
lízingjével foglalkozik. Az Ermewa-csoport szolgáltatásai közé 
tartozik ezenkívül Masteris leányvállalata révén tehervagonok 
karbantartása és javítása. A csoport harmadik leányvállalata, az 
Ermewa a vagyonkezelési menedzsment területén Európa veze-
tő konszernjének számít. Több mint 45 ezer tehervagonból álló 
flottája bármilyen ügyféligényt képes kielégíteni, függetlenül a 
szállítandó áru fajtájától.

A konszern 30 telephelyen 700 dolgozót foglalkoztat. 2015-
ben 492 millió eurós forgalmat bonyolítottak, az EBITDA 294 
millió euró volt. Az Ermewát 1956-ban alapították, akkor még 
csak borszállítással foglalkoztak. A gyors terjeszkedésnek és 
más cégek felvásárlásának köszönhetően 1992-ben már olyan 
ázsiójuk volt, hogy az SNCF is beszállt 10 százalékkal a cég-
be. Ezt a részesedést évről évre növelték, mígnem 2010-ben az 
SNCF kizárólagos tulajdonos lett.

A DANTE – A dunai vízi közlekedési adminisztratív eljárások 

és folyamatok fejlesztése európai uniós alapokból (ERFA, 

IPA), a Duna Trasznacionális Program keretében támogatott 

projekt, futamideje 30 hónap (2017. január–2019. június).



144 milliárd forintból 1250 km-nyi közúthálózat újulhat meg idén
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A kormány tavaly elfogadott 
rövid és középtávú közút-
fejlesztési koncepciója 
alapján több ezer milliárd 
forintot költ Magyarország 
közútépítésre, -fejlesztésre 
az elkövetkező években – 
jelentette be budapesti saj-
tótájékoztatóján Homolya 
Róbert, a Nemzeti Fejlesz-
tési minisztérium közleke-
déspolitikáért felelős állam-
titkára.

A hazai közutak karbantartására, felújítására 2010 és 2014 kö-
zött 210 milliárd forintnyi, elsősorban európai uniós forrást for-
dított a kormány, amelyből mintegy 4000 km-nyi útszakasz újult 
meg. 2014-ben a kabinet új szemléletű közútfejlesztési koncep-
ció megalkotására kérte fel a szaktárcát, ennek megfelelően 
tavaly 69 milliárd forintból 562 km útszakaszt újítottak fel kizá-
rólag hazai költségvetési forrásokból, 173 projekthelyszínen. Az 
útfejlesztési program idén folytatódik, amire a tavalyinál mintegy 
30 milliárd forinttal nagyobb összeg áll rendelkezésre. A 100 mil-
liárdos büdzséből 850 kilométernyi úthálózat – 600 km-nyi mel-
lékút, 200 km-nyi főút és 50 km-nyi gyorsforgalmi út – felújítását 
tervezik. Uniós pénzeket szintén lehívhat Magyarország útjaví-
tásokra, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 
44 milliárd forintot különítettek el erre a célra, amiből további 
400 km-nyi úthálózatot lehet korszerűsíteni. Összesen tehát az 
idén 144 milliárd forintból 1250 km-nyi közút újulhat meg.

A kormány tavaly 2470 milliárd forintos költségvetéssel elfo-
gadta Magyarország rövid és középtávú közútfejlesztési koncep-
cióját, ami új utak építését is tartalmazza. Jelenleg a magyar au-

tópálya- és gyorsforgalmiút-hálózat hossza mintegy 1450 km, a 

tervek szerint ez több mint 900 kilométer autópályával, autóúttal 

vagy E-jelű úttal (európai közúti főútvonal) bővül 2022-ig.

Az idei tervekben szerepel az M30-as autópálya Miskolc és 

Tornyosnémeti közötti szakasza, a Csorna–Sopron közötti M85-

ös gyorsforgalmi út, valamint a Körmendet Rábafüzessel össze-

kötő kétszer egy sávos út megépítése. Elindult a közbeszerzési 

eljárás a Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő R67-es 

útra, valamint az M4-es autópálya határig tartó szakaszára. Foly-

tatódik Berettyóújfaluig az M35-ös, a Rajkát és Letenyét a határ-

ral összekötő M15-ös és M70-es kivitelezése, a Zalaegerszeget 

az autópályával összekötő R76-os útra pedig még az idén megje-

lenik a tender. Az M4-es autópálya munkálatai folytatódhatnak, a 

kormány a vállalkozókkal folytatott tárgyalások végeztével hóna-

pokon belül dönthet a beruházás jövőjéről.

Ősszel kezdődhet a bajai kikötő fejlesztése A Bajai OKK Kft. által az IKOP-2.1.0-15-
00000 „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és 
vízi elérhetőség javítása” tárgyú pályá-
zati felhívásra benyújtott Támogatási Ké-
relmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um 2016. szeptember 30-i dátummal 
elfogadta, támogatja. A társaság 94,99 
százalékos támogatási intenzitás mel-
lett 5,01 százalék önerővel járul hozzá 
a bajai kikötő infrastrukturális fejlesz-
téséhez, melynek összköltsége nettó 
3,8 milliárd forint. A tervezett beruházás 
elősegíti a kikötő meglévő szolgáltatási 
színvonalának emelését, a kikötő, egy-
ben intermodális logisztikai központ 
infrastruktúrájának bővítését és a ka-
pacitásnövekedést. A jelenlegi kikötő 
fejlesztése az elmúlt évtizedekben rész-
ben valósult meg, de a meglévő infra-
struktúra állapota közúti, vasúti, vízoldali 
és a meglévő közművek szempontjából 
is további korszerűsítésre szorul. Jelen-
leg a közbeszerzések zajlanak, a ter-
vezési feladatok után várhatóan ősszel 
kezdődhet a kivitelezés, a munkálatok 
2019 júliusára fejeződhetnek be.

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (Bajai OKK Kft.) a Kohéziós 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból nyert vissza nem térítendő 
támogatás felhasználásával fejleszti a bajai kikötőt. Egyebek mellett nehézberakót 
és rakpartot építenek a hozzá kapcsolódó úttal, parkolóval, erősítik a létesítmény 
„zöld kikötő” jellegét, és rakodóberendezéseket telepítenek.

KÖZVETLEN ÖSSZEKÖTTETÉS
SZEGED ÉS MISKOLC KÖZÖTT
Ha Szegedről Miskolcra vagy Miskolcról Szegedre szeret-

nénk autózni, a leggyorsabban a fővároson keresztül érhetjük 

el úti célunkat – de már nem sokáig. A következő évek leg-

fontosabb közlekedési beruházásaként ugyanis megépül a 

Szeged és Miskolc közötti M47-es négysávos autóút, mely a 

Tisza-parti várostól Békéscsabán és Debrecenen át vezetne 

a borsodi megyeszékhelyig. Ennek egyes szakaszai már el-

készültek, a hiányzó mintegy 230–240 kilométer 400 milliárd 

forintba kerül, amit nagy valószínűség szerint hazai költség-

vetési forrásokból kell finanszírozni. A beruházás befejezésé-

nek határideje egyelőre nem ismert, az engedélyes és kiviteli 

tervek elkészítése, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

időigényes, de a kormány szeretné, ha 2020-ig elkészülne az 

Észak-Déli Korridor.
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Megújul a pécsi közösségi 
közlekedés
Pécs polgármestere szerint a baranyai megyeszékhely 
önkormányzata helyes és indokolt döntést hozott, amikor 
2011-ben saját kézbe vette a város buszközlekedését. 
Megszűntek a járatkimaradások, bérelt helyett városi tulaj-
donú buszok járnak, és folyamatos a járműcsereprogram.

Páva Zsolt ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara (MKIK) mellett szervezett állandó 
választottbíróság jogerősen kimondta: jogszerűen nevezett ki új 
vezérigazgatót az akkori pécsi busztársaság, a Pécsi Közleke-
dési Zrt. (PK Zrt.) élére az önkormányzati kézben lévő tulajdo-
nos, a város vagyonkezelő cége, a Pécs Holding Zrt. A városve-
zető hangsúlyozta: a korábban menedzsmentjogokat gyakorló 
Mecsekbusz Kft. 1,5 milliárd forintos kártérítést követelt a Pécs 
Holdingtól, de a bíróság szerint nem történt károkozás, a köve-
telés nem volt jogszerű. Páva Zsolt felidézte: korábban már a 
magyar bíróság is jogerősen kimondta, hogy a magántulajdo-
nos menedzsmentje jogszerűtlenül járt el, amikor a buszparkot 
eladta, majd visszabérelte egy harmadik piaci szereplő számá-
ra. A hat évvel ezelőtti lépést Páva Zsolt egyúttal korszerű és 
progresszív döntésnek nevezte, kiemelve, hogy azóta a pécsi 
közösségi közlekedés megújítása – a buszcsereprogram mel-
lett is – folyamatos.

Az MTI-nek eljuttatott írásos összefoglalóban az áll, hogy 
2011-ben „a pécsi buszközlekedés az összeomlás szélére ke-
rült a szocialista városvezetés alatt lezajlott privatizációs eljárás 
miatt”. A közlemény úgy fogalmazott, hogy a pécsi önkormány-
zat „jól határozott, amikor megvédte a közösségi közlekedést, 
előbb a PK Zrt. menedzsmentjének biztosításával, később pe-
dig a Tüke Busz Zrt., a jelenlegi közösségi közlekedési vállalat 
létrehozásával”. Évekkel ezelőtt havonta akár ezer buszjárat is 
kimaradt – írták. Azóta megszűntek a járatkimaradások, nem 
bérelt, hanem városi tulajdonú buszok járnak Pécsett, korszerű 
utastájékoztatási rendszert alakítottak ki, kedvezményeket kap-
nak a kisgyerekes utasok, a közfoglalkoztatottak és a polgár-
őrök, valamint új buszjavítóbázis is épült.

Szeged 40 új járműről álmodik
Megmozgatta a helyi közlekedési cég vezetőinek fantá-
ziáját a miniszterelnök néhány héttel ezelőtti szegedi lá-
togatása, melynek során a kormányfő bejelentette, teljes 
mértékben elektromossá tenné a városi közösségi közleke-
dést, az ehhez szükséges forrásokat pedig a kabinet állná.

Járműflottája korszerűsítésére fordítaná a miniszterelnök által a 
városnak ígért adóforintok egy részét a Szegedi Közlekedési Tár-
saság, s a pénzt gondolatban már el is költötte negyven darab 
klímás, alacsonypadlós trolibuszra és villamosra. Ideális eset-
ben ugyanis ennyi – de legalább húsz – új járműre lenne szük-
ség a városi közösségi közlekedés színvonalának emeléséhez, 
a szolgáltatások minőségének javításához, nagyjából 6–8 éves 
időtávlatban. Ha azt nézzük, hogy egy troli 200 millió forintnál 
kezdődik, egy villamos pedig körülbelül 400 milliótól indul, akkor 
a minimális beszerzési árral és „csak” húsz – testvériesen tíz-tíz 
– vadonatúj trolival és villamossal számolva, a fejlesztés mintegy 
hatmilliárd forintot emésztene föl. Az ideálisnak nevezhető eset-
ben, azaz negyven eszköz vásárlásakor legalább ennek kétsze-
resét kellene kivenni a Szegednek juttatandó állami forrásokból. 
És még nem beszéltünk a járműveket kiszolgáló infrastruktúra 
modernizálásáról, ami szintén jelentős beruházást igényel.

De a szegediek arról álmodnak, hogy a városi közösségi 
közlekedés korszerűsítése nem feszíti szét a Modern Városok 
Program kereteit…

A sofőrutánpótlásra is
gondol az ÉMKK
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) 
autóbusz-vezetői utánpótlásának biztosítása az egyik el-
sődleges célja a társaság és a Miskolci Szakképzési Cent-
rum (MSZC) között létrejött együttműködési szerződésnek.

A korábbi Borsod, Hajdú és Szabolcs Volánt tömörítő közleke-
dési központ és az MSZC Baross Gábor Közlekedési és Posta-
forgalmi Szakgimnáziuma közötti együttműködés fejlesztésének 
kiemelt célja a közúti közlekedés, raktározás, logisztika területe-
in az aktuális piaci igényeknek minél jobban megfelelő szakem-
berek képzése és a végzett szakemberek foglalkoztatása a mára 
már hiányszakmának számító területeken, így például a buszve-
zetői szakmában. Pelcz Gábor, az ÉMKK vezérigazgatója a meg-
állapodás aláírásakor tájékoztatót tartott a közlekedési központ-
nál folyó fejlesztésekről, a megújuló járműpark összetételéről, a 
„fiatalítás” üteméről. Úgy fogalmazott: „Határozottan látjuk, mit 
akarunk elérni, hova akarunk eljutni, tudjuk, hogy céljaink meg-
valósítása milyen munkaerőigénnyel jár, és tisztában vagyunk 
azzal is, milyen képzésekre, átképzésekre van szüksége mun-
katársainknak.” A vezérigazgató hangsúlyozta, ebben a képzési, 
átképzési folyamatban számít az MSZC tagintézményeire.

A Tüke Busz Zrt. és a városüzemeltetési feladatokat is ellátó 

BIOKOM Nonprofit Kft. 2015 nyarán tíz évre szóló közszol-

gáltatási szerződést írt alá, melynek értelmében a közszol-

gáltatási feladatok megrendelője a közlekedésszervezőként 

funkcionáló BIOKOM, míg a Tüke Busz fő feladata a megren-

delt menetrend teljesítése és a járműállomány biztosítása. 

Pécsett jelenleg 202 autóbusz (123 Volvo, 35 Credo, 27 Mer-

cedes, 13 VDL és 4 Van Hool) szállítja az utasokat a 300 km 

hosszú vonalhálózaton.
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HungaroControl: éves partnertalálkozó
Magyarország egyik legsikeresebb állami tulajdonú vállala-
ta, a légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó HungaroControl 
idén is megtartotta hagyományos eseményét Budapesten, 
2017. február 9-én.

A tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
képviseletében Mosóczi László is beszédet mondott a rendez-
vényen. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár szerint a 
társaság jelentőségét a hazai légiközlekedés forgalmi adatai is 
jól tükrözik. „A budapesti légikikötő fennállása során 2016-ban 
először fogadott több mint 11 millió utast, zsinórban harmadik 
éve múlva felül a korábbi rekordot. Ferihegyről ma már több mint 
100 célállomás érhető el közvetlenül, és még mindig világosan 
láthatóak a növekedési tartalékok a rendszerben” – fogalmazott.

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. évek óta 
nyereségesen működik, mindezt költségvetési támogatás nélkül. 
Éves árbevételének több mint 98 százalékát partnerei, a légitár-
saságok fizetik.

A Felelős és a környezet fenntarthatóságára irányuló innová-

ciók kategóriában Nemzetközi Minőség-Innováció díjat nyert 

a HungaroControl. Az Európai Minőségügyi Szervezet elisme-

rését a magyarországi szabad légtérhasználat megtervezésé-

ért és bevezetéséért ítélték oda a társaságnak.

Budapest Airport: „dübörög” a BUD 2020
A következő évek kulcsszava a növekedés lesz a Budapest Airport életében, a já-
rathálózat és a repülőtéri fejlesztések tekintetében egyaránt. Az utasszám és a lé-
giáru-forgalom emelkedése 2017 elején is folytatódott, és a növekvő kereslet a re-
pülőtér-üzemeltető által tervezett fejlesztési projektek egész sorát alapozza meg.

A Budapest Airport újabb légitársaságokat hoz a ma-
gyar fővárosba, meglévő partnerei 2017-ben is új 
desztinációkat jelentenek be (ld. keretes írásunkat), 
növelik a járatsűrűséget, bővítik kapacitásukat és járat-
hálózatukat. A növekvő keresletre kapacitásbővítéssel 
és a szolgáltatási színvonal emelésével válaszol a reptér, 
egy évvel ezelőtt ezért indították el a 160 millió eurós 

(mintegy 50 milliárd forintos) repülőtér-fejlesztési programot. A BUD 2020 kereté-
ben idén januárban megkezdődött a 10 ezer négyzetméteres utasmóló kivitelezése 
a 2B Terminálon. Az új móló tíz C kategóriás (Airbus A320-as vagy Boeing 737-es) 
keskenytörzsű légijármű, vagy három szélestörzsű (elsősorban hosszú távú járatokat 
teljesítő Airbus A330-as vagy Boeing 777-es) és négy C kategóriás repülőgép egy-
idejű, utashídon keresztül történő kiszolgálását teszi majd lehetővé.

„Az én légitársaságom”:
Emirates, Emirates, Emirates
Egymás után a harmadik évben nem ta-
lált legyőzőre „Az én légitársaságom” 
felmérésen az Emirates, amely a meghir-
detett öt kategóriából hármat megnyert, 
egyben pedig harmadik lett. Összesítés-
ben az izraeli EL AL az ezüst-, a Qatar 
Airways a bronzérmes.

A tavalyi és tavalyelőtti tarolást követően 
2016-ban is szinte mindent vitt a dubaji lé-
gitársaság a több mint 5200 értékelés és 
3600 élménybeszámoló alapján készített 
felmérésen, amelyet immár ötödik alkalom-
mal rendezett meg a repjegy.hu és a Travelo 
utazási magazin. Az elmúlt évi versenyhez 
hasonlóan a legtöbb értékelést ezúttal is a 
nagy forgalmú fapados légitársaságok kap-
ták, mégis helyezetlenek maradtak.

Ár-érték arány, a fedélzeti ellátás minősé-
ge és a legprofibb kommunikáció szempont-
jából is az Emirates vitte el a pálmát, a legjobb 
menetrend kategóriában pedig harmadikok 
lettek az arabok. Itt az egyesült államokbeli 
Delta Airlines győzött, megelőzve a Finnairt 
(a finnek a legkedvesebb légiutas-kísérő 
választáson is a 2. helyen végeztek). Ezt a 
kategóriát az EL AL Israel Airlines nyerte, 
némi gyógyírként a fedélzeti szolgáltatások 
és a kommunikáció kategóriában elért ezüst-
éremért. A díjazottak között szerepel még a 
Qatar Airways (ár-érték arány, 2. hely, fedél-
zeti ellátás és külső kommunikáció, 3. hely), 
a görög nemzeti légitársaság, az Aegean 
Airlines (ár-érték arány, 3. hely) és a svájci 
SWISS International Air Lines (legkedvesebb 
légiutas-kísérő, 3. hely).

Miközben a Wizz Air Frankfurtba, a negyedik legforgalmasabb európai repülőtér-

re (60 millió utas évente) indít új útvonalat, az easyJet is nagy ütemben bővíti 

budapesti hálózatát: a brit diszkont légitársaság Airbus A320 típusú gépe február 

eleje óta hetente háromszor repül Budapest és Amszterdam között. London, Ber-

lin, Párizs, Lyon, Basel, Genf és Velence után a hollandiai útvonal már a nyolcadik 

desztináció a légitársaság Budapestről induló járatainak kínálatában. Más part-

nerei mellett e két társaság tavalyi teljesítményét is díjazta a Budapest Airport: a 

Wizz Air a legnagyobb teljesítmény, az easyJet pedig a legjobban fejlődő légitár-

saság kategóriában vehetett át elismerést. 

Az utasok kényelmét szolgáló tíz új check-in pult május végére, még a nyári uta-
zási szezon előtt készül el a 2B Terminálon. Március első felében lezárják a három 
kilométer hosszú 1-es futópályát burkolat-karbantartási munkálatok miatt, de május 
végéig ezzel is végeznek. A dedikált légiáru-szállító társaságok részére a Budapest 
Airport megkezdte egy új raktár- és irodakomplexum, a Cargo City megvalósításának 
előkészítését is.

 Jelentősen nőtt januárban a légiteheráru-forgalom, miközben ez az időszak ha-
gyományosan a legkevésbé forgalmas a cargo területén. 2016 januárjához képest 
26,8 százalék volt a növekedés 2017 első hónapjában a magyar főváros repülőterén. K
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Szedlmajer László,
a BKV autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese

Buszüzemeltetési
tapasztalatok mínuszokban
Harminc éve nem volt akkora tél, 
mint az idén, ami a Budapesti Köz-
lekedési Zrt. Autóbusz- és Troli-
busz-üzemeltetési Igazgatóságá-
nak munkatársait arra indította, 
hogy tapasztalatokat gyűjtsenek a 
fővárosi autóbuszok és trolik közle-
kedéséről szélsőséges időjárási vi-
szonyok között. Szedlmajer László,
a BKV vezérigazgató-helyettese, 
a mini kutatás kezdeményezője 
őszinte, a problémákkal való nyílt 
szembenézésnek nevezte a fel-
mérést, amolyan hibafeltárásnak, 
amiből helyes következtetéseket 
levonva okulni lehet a jövőre nézve.

DÉKÁNY ZSOLT

– Mekkora jelenleg a fővárosi autó-
busz-, illetve trolibuszállomány?

– Budapest területén az agglome-
rációval együtt 1200-as nagyságrendű 
autóbusz áll forgalomban, ebben benne 
vannak a Volánbusz elővárosi járatai is. 
A fővárosban a VT Arriva és a Budapes-
ti Közlekedési Zrt. látja el a szolgáltatói 
feladatokat, mintegy 40–60 százalékos 
arányban, ami azt jelenti, hogy a BKV 
750 buszt üzemeltet naponta, az össze-
sen 900 darabos járműállományából. 
Ehhez jön még a hozzávetőlegesen 150 
járműből álló trolibuszpark, melyet teljes 
egészében a BKV üzemeltet, és amelyből 
hétköznap reggelenként 110 áll munkába. 
A tisztán elektromos autóbuszaink száma 
20, hibrid üzemben pedig egy busz közle-
kedik, de épp most folyik további használt 
hibrid járművek közbeszerzési pályáztatá-
sa, aminek eredményeként várhatóan év 
végére 30–40-nel nőhet a hibridflotta. 
Mindezek mellett 72 CNG autóbuszt tar-
tunk üzemben, de egyáltalán nem kizárt, 
hogy az LNG vagy egyéb gázüzemek is 
megjelennek a hazai buszpiacon, jele-
sül a BKV járműparkjában. A számok-
ból látszik, hogy a 900 darabos flotta tíz 

százaléka üzemel alternatív hajtással, a 
többi buszunk még mindig dízelmotorral 
szerelt.

– Az alternatív hajtások között le-
het-e sorrendet felállítani minőség, meg-
bízhatóság szempontjából?

– Ez egy roppant kényes ügy, nehéz 
úgy megfogalmazni gondolatokat ez-
zel kapcsolatban, hogy egyik alternatív 
hajtással foglalkozó gyártót vagy azok 
beszállítóját se bántsuk meg. Érdemes 
megjegyezni, hogy a BKV talán az egyet-
len olyan közszolgáltató ma Európában, 
amelyik az összes, műszakilag jól elkülö-
níthető hajtást felvonultatja a flottájában, 
és ha már így van, akkor ki kell használni 
a különböző technológiákban rejlő lehető-
ségeket. Egyébként egyik alternatív meg-

oldás mellett sem köteleztük el magunkat, 
véleményem szerint hosszú távon nem 
is feltétlenül kell ragaszkodnunk mind a 
három, tehát a hibrid, a CNG és az elekt-
romos megoldáshoz. Az idő – és az üze-
meltetés során felhalmozódott tapasztalat 
– majd eldönti, hogy mely alternatív mód 
vagy módok illik/illenek bele leginkább 
egy európai uniós főváros 21. századi kö-
zösségi közlekedési rendszerébe.

– Némi tapasztalatot szerezhettek a 
buszok működésével kapcsolatban az 
év első napjaiban is, ami talán közelebb 
hozza a választ az imént említett dilem-
mára.

– Éppen az elmúlt harminc év legzor-
dabb januári időjárása miatt úgy gondol-
tuk néhány kollégámmal, hogy készítünk 
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egy felmérést a budapesti autóbusz- és 
trolibuszflotta működéséről szélsősége-
sen hideg időjárási körülmények között. 
A tizenegynéhány napot felölelő kutatás 
legfontosabb általános tapasztalata az 
volt, hogy a jelenlegi éghajlati viszonyok 
között nem lehet a dízel járműveket egy 
az egyben kiváltani valamely alternatív 
hajtással, legalábbis egy ekkora flottát 
üzemeltető nagyvárosban semmiképp. 
Kisebb településeken, ahol néhány tízes 
nagyságrendű buszparkot tartanak üzem-
ben, persze van erre példa, Kaposvárt 
vagy Miskolcot említhetném, Budapesten 
azonban jelenleg ennek nincsenek meg a 
feltételei. Arra nem vállalkoztunk, hogy az 
eredmények alapján letegyük a voksunkat 
egyik vagy másik hajtás mellett, „mindösz-
sze” rögzítettük a felmérés tapasztalatait, 
ami a későbbiekben esetleg kiinduló-
pontja lehet egy megalapozott szakmai 
álláspont kialakításának. A tapasztalatok 
összegzésén kívül a felmerült műszaki 
problémák elhárítására, jövőbeni megelő-
zésére vonatkozó javaslatainkat szintén 
megfogalmaztuk.

– Milyen általános üzemeltetési ta-
pasztalatokat gyűjtöttek?

A BKV néhány hete mind a 32 Solaris–Škoda típusú troli-

buszt ideiglenesen kivonta a forgalomból. A szakemberek 

három busznál észlelték, hogy menet közben kinyílik az aj-

tajuk, de az utasok biztonsága érdekében a teljes flotta ki-

vonása mellett döntöttek. A Solarisok február 18-tól ismét 

üzemszerűen közlekednek, a gyártó megnyugtatóan kijaví-

totta a hibát.

is elégtelen. A fűtővízrendszer csöveinél 
tapasztalható szivárgások, a radiátorok 
lamelláinak eltömődése, repedése, szi-
várgása, a fűtőventilátorok meghibásodá-
sa jellemző hibaok szélsőségesen hideg 
időjárás esetén. A járművek üzemeltetése 
során a légrendszerben keletkezett elzá-
ródások, elfagyások lokális léghiányhoz 
vezetnek, amely az ajtók mozgatását, a 
fékrendszer szelepeinek és a fékvezérlés 
működését gátolja. A levegős rendsze-
rek meghibásodása menetkimaradással 
járó eseményt okoz, mivel a hibátlan lég-
rendszer a jármű biztonságos közlekedé-
sének kritikus feltétele. A járművek gumi 
alkatrészei (szilentblokkok, gumicsövek, 
harmonikák, ablaktörlő gumik) ilyen üze-

A CNG üzemű autóbuszoknál a töl-
tőinfrastruktúra jól bírta a nagy hideget, 
a jármű betöltési pontjainál kialakult je-
gesedés azonban problémát okozott, 
a töltőpisztoly egyszerűen odafagyott a 
tankolófejhez. Tekintettel arra, hogy ez 
volt az első igazán hideg időszak a CNG-
üzemű járműveink rendszerbe állítása 
óta, a most megszerzett üzemi tapaszta-
latok birtokában a fenti probléma a későb-
biekben már megelőzhető lesz.

Túlzott következtetéseket nem érde-
mes levonni a hibrid üzem működésével 
kapcsolatban, hiszen Budapesten je-
lenleg egyetlen hibrid autóbusz van for-
galomban, ami ráadásul nem is a gyártó 
legkorszerűbb terméke. A személyes 

Modulo elektromos Modulo dízel

– Mínusz 10–15 fokos hidegben sok-
kal nehezebb indítani a dízel- és gázüze-
mű járművek motorjait, emellett jellemző, 
hogy az ajtókban alkalmazott zsír kemé-
nyedése megakadályozza az ajtók mozgá-
sát, ami ajtóhibát eredményezhet. A zsírok 
és olajok megfelelő hőmérsékletre mele-
gítéséhez a járművek előmelegítése, a 
belsőégésű motorok járatása szükséges, 
ez az energia- és üzemanyag-fogyasz-
tásban markáns növekedést okozhat. 
A CNG-vel hajtott autóbuszok gázellá-
tó rendszerének akadozása, a hiányos 
üzemanyag-ellátás a reduktorszelepek 
jegesedésével hozható összefüggésbe. 
A fűtőrendszeri meghibásodások száma a 
korábbi évekhez képest jelentősen maga-
sabb, a járművek állófűtése több esetben 

meltetési körülmények között jelentősen 
veszítenek a rugalmasságukból, a rideg 
gumielemek repedeznek, törnek, élettar-
tamuk csökken.

– Hajtástípusonként melyek voltak a 
legjellemzőbb meghibásodások?

– A dízelüzemű járművek esetén szá-
mottevően megnövekedett a fűtésrend-
szeri műszaki hibák száma. Anyagellátási 
problémát okozott, hogy az alkatrészigény 
jelentősen meghaladta a korábbi évek 
szintjét, ennek eredményeként a raktár-
készletek leapadtak. A járművek elfa-
gyásainak elkerülése és a folyadékrend-
szerek megfelelő működése a motorok 
rendszeres járatásával érhető el, és így a 
járműindítással kapcsolatos meghibáso-
dások is kiküszöbölhetők.

véleményem az, hogy ilyen szélsőséges 
időjárási viszonyok között a hibrid hajtás 
külső töltés nélkül nem teljesen meg-
bízható. Londonban nagyon sok hibrid 
busz közlekedik, de ott kizárt a mínusz 
17 fokos hideg, másrészt a járművek rö-
videbbek, 5–7 literes motor hajtja őket, 
ami ideálisnak mondható. Ellenben Bu-
dapesten, ahol nagyobb az utasterhelés, 
hosszabbak a járművek, esetleg csuk-
lósak, már nem feltétlenül elég ez a mo-
torméret. Az a jó irány, amit a Volvo már 
ma is követ, hogy minél inkább az elekt-
romos üzem felé tereli a hibridet; ennél 
a megoldásnál egy végállomási külső 
töltés biztosítja a járművek teljes lég- és 
fűtési rendszerének zavartalan műkö-
dését. A hibrid üzemű autóbuszunknál a 
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jármű gazdaságossága csökkent, mivel 
a dízelmotor gyakrabban indult be, mér-
séklődött az elektromos hajtással megte-
hető hatótáv. A start-stop rendszer miatt 
pedig a jármű motorja nehezebben vagy 
alig érte el az üzemi hőmérsékletét, így 
kevésbé gazdaságosan üzemelt, megnőtt 
a hidegindítások száma. Emlékszünk, 
hogy a nagy hideg mellett szmogriadót is 
el kellett rendelni, amiben viszont a hib-
rid busz egyáltalán nem „ludas”. E jármű 
károsanyag- és részecskekibocsátása 
jelentős mértékben csökken az alternatív 

hajtásnak köszönhetően, mivel az indítás-
kori csúcsteljesítményt jellemzően elekt-
romos hajtás biztosítja, elkerülve ezzel a 
dízelhajtás legszennyezőbb üzemmódját.

Az elektromos buszüzem kicsit prob-
lémásabb volt a vizsgált időszakban. A 
húsz, kompozit karosszériájú e-autóbu-
szunk nehezebben birkózott meg a ned-
vességgel és a nagy hideggel, mivel az 
akkumulátorok a hőmérsékletre kifeje-
zetten érzékenyek. Az akkumulátor cella 
–2 fokos hőmérséklete esetén a rendszer 
tölteni nem, csak meríteni engedi a cellá-

kat, –10 fokos hőmérséklete esetén pe-
dig a rendszer az akkumulátorcsomagot 
letiltja.

A troliüzemben előforduló fennakadá-
sok hátterében jellemzően a jég állt. A 
trolibuszok üzemeltetésével kapcsolatos 
leggyakoribb, menetkimaradást okozó 
járműhiba a szigetelésromlás, amely a te-
tőporcelánokon lerakódó szennyezett jég 
miatt jelentkezik. A trolik a szigetelésrom-
lás jelzése után csak akkumulátorral tud-
nak (korlátozottan) közlekedni. Kizárólag 
garázsban, kézi tisztítással hárítható el a 
járműhiba. A trolibuszok esetében ezen-
kívül a felsővezeték-rendszeren keletke-
ző jegesedések okoznak általános üze-
meltetési problémát. A vezetékhálózaton 
keletkező jég szigetelőréteget hoz létre, 
ami áramhiányhoz vezet. A troliüzem ek-
kor veti be az ún. töretőjáratokat – melyek 
csúszós szenet tartalmazó áramszedő-
jükkel leverik a jeget a felsővezetékekről 
–, ezzel csökkentve a jegesedés kialaku-
lásának veszélyét.

– A fenti tapasztalatok alapján mi-
lyen javaslatok születtek a buszok téli 
üzemeltetését elősegítendő?

– A fűtőkályhák javítására, karbantar-
tására a BKV-divíziók a téli felkészítés so-
rán nem minden esetben fordítottak kellő 
figyelmet. Tovább súlyosbítja a helyzetet 
azon típusok téli üzemeltetése, amelyek 
nem rendelkeznek állóhelyzeti fűtéssel, 
vagy amelyeknél kiiktatták azt. A motor 
hűtővízkörének előfűtése esetén nem 
kellene annyit járatni a motorokat, ameny-
nyiben az állófűtéseket teljes értékűen 
használnánk. Alkalmazásuk az energiafel-
használás terén kimutatható megtakarítás 
elérését tenné lehetővé. A melegen tartott 
motor könnyen indul, indítás után jóval ke-
vésbé szennyez, és a meleg hűtővíznek 
köszönhetően sem a fűtési, sem a leve-
gős rendszerben nem jelentkezik váratlan 
elfagyás, ami az üzembiztonság növeke-
dése mellett az utaspanaszok megelőzé-
sét is szolgálja, mindkettővel hozzájárulva 
a megrendelő elégedettségéhez. A me-
leg kenőolajnak köszönhetően a kenés is 
jobb, amely az alkatrészek élettartamára 
gyakorol kedvező hatást.

Az autóbuszokat a kályhás állóhely zeti 
fűtőrendszerek mellett külső csatlakoz ta-
tású elektromos fűtéssel is elő lehet me-
legíteni. Ez utóbbi megkíméli a motorokat 
a fagyos időjárási körülmények között. A 
CNG autóbuszokban egy hűtővízkör-elő-
fűtő egység került kialakításra, amelynek 
jelenleg csak a csatlakozó csőbekötései 
találhatók meg a járművekben. Az előfű-
tés két csatlakozója a motortéri hátsó, hű-

Szedlmajer László közlekedésmérnökként államvizsgázott a Budapesti Műszaki 

Egyetemen. Korábban a MATÁV-nál dolgozott, ezt követően több közlekedési projekt-

ben vett részt. Előbb a Fővárosi Mérnöki Tervező Rt.-nél a tömegközlekedési infor-

matikai rendszer minőségjavítási programjával foglalkozott, majd a Siemens Rt.-nél 

különféle parkolásautomatizálási projektekben működött közre. 2002-től dolgozik 

a BKV Zrt.-nél, eleinte fejlesztőmérnökként tevékenykedett, később műszaki titkár-

ként, illetve villamos forgalmi főmérnökként. 2004-től a társaság által szervezett 

4 féléves iskola jellegű MUP (Menedzser Utánpótlás) képzésen vett részt. 2012-től a 

BKV autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese. Emellett az idő-

közben az NFM-be beolvadó Nemzeti Közlekedési Hatóság villamos járművezetők 

képzésével foglalkozó vizsgabiztosa, valamint a Közlekedéstudományi Egyesület 

tagja. Az értékmegőrzés elkötelezett híve, a BKV muzeális és nosztalgiaprogram-

jainak egyik fő szervezője. Amióta az Autóbusz- és Trolibusz-üzemeltetési Igazga-

tóságot vezeti, mintegy 10–15 matuzsálem korú járművet újítottak fel, tettek újra 

üzemképessé, Ikarus 55-öst, 280-ast, az 1948-ban gyártott Mavag Tr5-ös autóbuszt 

(ld. a fotón), melyet szó szerint egy börzsönyi házba beépítve találtak és onnan bon-

tották ki. Jelenleg is dolgoznak az első MTB 82D típusú trolibusz felújításán, amely 

1949-ben, Sztálin 70. születésnapjára készült, illetve a napokban vásárolják meg 

egy magángyűjtőtől már felújítva az egyetlen megmaradt, több mint ötvenéves 

cabrio Ikarus 630-ast, hogy majd nosztalgiajáratként üzemeltessék.

Solaris-Škoda troli
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tőbordás ajtónál és a CNG burkolaton az 
1. ajtó felett található. Ezek helyreállítását 
és további alkalmazhatóságát érdemes 
lenne vizsgálni, mert ezzel a megoldás-
sal – a jelentős mennyiségű üzemanyag-
megtakarítás mellett – a téli üzem problé-
mái nagymértékben csökkenthetők vagy 
akár kiküszöbölhetők.

A trolibuszok tetőszigetelésének vé-
delme érdekében meg kell akadályozni 
a tetőszigetelő porcelánokon a szennye-
ződések lerakódását és a jégképződést. 
Erre megoldás lehet a porcelánok környe-
zetében fűtés biztosítása, vagy a lerako-
dás elleni védelem kialakítása (szigetelő 
védőszoknya, védőburkolat felszerelése), 
amivel nagyságrendekkel csökkenne a 
menetkimaradással járó műszaki meghi-
básodások száma a téli üzemeltetés so-
rán. A trolibuszok esetében szükséges to-
vábbá a telephelyi áramellátási kapacitás 
növelése, mivel a téli előfűtés és a segéd-
üzemi áramfogyasztás mellett nyáron a 
légkondicionálás és egész évben az önjá-
ró hajtásrendszer miatt az akkumulátorok 
töltése a korábbi járműtípusokhoz képest 
sokkal magasabb áramfelvételt jelent. 
A telephelyen célszerű lenne a legna-
gyobb felvehető áram mennyiségét leg-
alább 50 önjáró trolibusz akkumulátor 
töltésére és fűtésének biztosítására ele-
gendő áramfelvételre méretezni, amely 
csökkentené a kapacitáskorlátokat és 
növelné a járművek rendelkezésre állását.

Az elektromos autóbuszoknál keve-
sebb lenne a menetkimaradással járó téli 
műszaki meghibásodások száma, ha az 

akkumulátor ládatere jobb hőszigetelést 
kapna, valamint a ládatér fűthető kivitel-
ben készülne. Érdemes megfontolni a jár-
művekben alkalmazott gázolajos utastéri 
(elő)fűtés kiterjesztését az akkumulátor 
ládaterekre. További lehetőséget jelent 
az akkumulátor ládatér külső energiafor-
rásból táplált elektromos fűtése, amely 
célszerűen a jármű töltőberendezésével 
működtethető. Az akkumulátor ládaterek 
fűthetősége lehetővé tenné a töltési kö-
rülmények biztosítását minden időjárási 
körülmény között, a járművek téli forgalmi 
előkészítését, és növelné a rendelkezés-
re állást egyenletesebb járműkiadást biz-
tosítva.

– Ha a felmérés mérlegét kellene 
megvonnia, mit emelne ki?

– A tartósan zord téli időjárás rávilágí-
tott az autóbusz és trolibusz ágazat ese-
tében alkalmazott hajtásláncok gyenge 
pontjaira, zavarérzékenységére, amelyek 
előfordulási gyakoriságának csökkentése 
alapvető feltétele az elvárható szolgálta-
tási színvonal szinten tartásának szélső-
séges hideg körülmények között is. Bár 
az alacsony externális költségek mellett 
üzemeltethető, környezettudatos jármű-
vek kétségtelenül hozzájárulnak egy élhe-
tőbb városi környezet megteremtéséhez, 
a dízelüzemű járművek megbízhatóságát 
még nem érték el. A megbízhatóság kife-
jezésére a kocsikiadási egyenérték mutat 
rá szemléletesen. Az egyenérték kifejezi, 
hogy a bázis járműhajtáshoz viszonyítva 
mennyi jármű kiadásával biztosítható az 
azonos rendelkezésre állás. Bázis érték 

a dízel járművek kiadhatósága, amely je-
len esetben 100 kiadható autóbusz. Az 
üzemeltetési tapasztalatok alapján 100 
hagyományos dízel busz rendelkezés-
re állását 107 CNG hajtású, 113 hibrid 
hajtású és 114 elektromos hajtású autó-
busz képes megbízhatóan helyettesíteni. 
Várható a fenti arányok javulása, de az 
olló teljes záródása egyik alternatív üzem 
esetén sem prognosztizálható a közeljö-
vőben. A CNG meghajtású autóbuszok 
kiszolgáló infrastruktúrájának zavarérzé-
kenysége, az ezzel kapcsolatos problé-
mák újszerűsége, továbbá az elektromos 
hajtásláncok akkumulátorainak környezeti 
hőmérséklettől való nagyfokú függősége 
szükségessé, egyben indokolttá teszi 
további korszerű dízel autóbuszok vásár-
lását is. Hadd ragadjam meg itt a lehe-
tőséget, hogy a kutatásban részt vállaló 
minden kollégámnak megköszönjem a 
helytállást.

– A kutatáson kicsit túllépve, úgy 
tűnik, a jövő a felsővezeték nélküli jár-
műveké a városi közlekedésben. A BKV 
mennyire preferálja ezeket a beszerzé-
seiben?

– Ma még ez a kérdéskör nem pri-
oritás a társaságunknál, annál inkább a 
hármas metró felújítása kapcsán ránk há-
ruló feladatok. A kieső metróközlekedés 
zökkenőmentes felszíni pótlásához vár-
hatóan mintegy 150 autóbusz kell, ezek 
mind alacsonypadlós járművek lesznek, 
legnagyobb részük dízel, egy jóval kisebb 
hányaduk hibrid. Az M3 pótlása ezenkívül 
járművezetői dilemmákat is felvet. A hazai 
munkaerőpiacon tapasztalható mozgá-
soktól mi sem tudjuk függetleníteni ma-
gunkat, nekünk is szembe kell néznünk 
az elvándorlással, és a kieső kollégák 
helyére újakat kell fölvennünk. Ha ököl-
számként azt vesszük figyelembe, hogy 
egy járműre három járművezető jut, akkor 
a 150 busz 450 sofőrt jelent. A minőségi, 
szakmailag jól felkészült munkaerő BKV-
hoz vonzása legalább akkora kihívás, mint 
a járművek beszerzése. Minden nehéz-
ség ellenére kijelenthetem: bármikor dör-
dül el a startpisztoly, a BKV készen fog 
állni az M3-as szerelvények biztonságos, 
az utasigényeknek megfelelő pótlására.

VI. MOHAMMED AZ E-BUSZRA TESZ
Jelenleg szerte a világon több mint 200 városban közlekednek trolibuszok, de hosz-

szabb távon a hagyományos értelemben vett trolibuszüzem meg fog szűnni. A felső-

vezetékes töltési rendszeréből néhány elem megmaradhat – véli a BKV vezérigaz-

gató-helyettese –, azt például nem lehet kizárni, hogy a végállomásokon trolibusz 

jellegű szedővel töltik majd az elektromos járműveket (in motion töltés). Marokkóban 

zajlik ilyen fejlesztés, ahol a király, VI. Mohammed nagyon nyitott az innovatív hajtási 

megoldásokra, és ezt az elköteleződését aprópénzre is váltotta. Munkálkodásának 

köszönhetően több, nemzetközi koprodukcióban készült elektromos autóbusz köz-

lekedik majd az észak-afrikai ország nagyvárosaiban, Rabatban és Marrakeshben. A 

jármű maga kínai, az energiaellátási hátteret pedig franciák fejlesztették. A buszo-

kat a külvárosban egy troli felsővezetékről töltik fel energiával, amivel egyhuzamban 

könnyedén meg tudják tenni az utat a belvárosig és vissza. A jelenlegi tesztüzemet 

követően várhatóan ebben az évben adják át az új járműveket az utazóközönségnek.

Van Hool CNG Volvo hibrid
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Szervezeti változások a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

A volt NKH feladatait helyettes
államtitkárság intézi a szaktárcánál
Több mint egy éve jelentette be a kormányzat a teljes államigazgatás szer-
vezeti racionalizálását, minisztériumi háttérintézmények megszüntetését, 
jobb esetben beolvasztását az illetékes tárcák apparátusába. A változá-
sokkal érintett majd’ száz állami szervezet között megtaláljuk a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot 
és a Közlekedésbiztonsági Szervezetet is, melyek jogutódja a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium.

ként igen jó helyen áll, ebben a pozíció-
ban csak a Miniszterelnökség, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzet-
gazdasági Minisztérium alkalmaz több, 
megközelítően húsz-húsz kormánytisztvi-
selőt. Az egy helyettes államtitkárhoz tar-
tozó főosztályok számát illetően viszont 
a közlekedési hatósági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár vezet a tárcaközi 
rangsorban, de erre még visszatérünk. 

Megszaporodtak a posztját néhány hete 
elfoglaló Homolya Róbert feladatai, aki a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
közlekedéspolitikáért felelős államtitká-
raként nemcsak a munkáját segítő ál-
lamtitkárság, a Közlekedési Stratégiai 
Főosztály vezetőjének, a közlekedésért 
és a közlekedési operatív programokért 
felelős helyettes államtitkárnak a tevé-
kenységét irányítja közvetlenül, hanem 
kapott két új beosztottat: egyikük a köz-
lekedési hatósági ügyekért felelős he-
lyettes államtitkár, másikuk a Másodfokú 
Hatósági Főosztály vezetője. Az előbbi 
feltűnése a minisztériumi hierarchiában 
annak köszönhető, hogy a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság (NKH) megszűnésével, 
pontosabban NFM-be tagozódásával a 

közlekedési hatósági ügyeket önálló he-
lyettes államtitkárság intézi a jövőben. A 
Másodfokú Hatósági Főosztály pedig az 
országos illetékességgel eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatala által útügyi, 
közúthálózat-fejlesztési, közúti gépjármű-
közlekedést érintő és hajózási ügyekben 
hozott, valamint a Vasút-egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nél 
a vasúti közlekedés biztonságával össze-
függő munkakört betöltő vasúti munkavál-
lalók első fokú időszakos, soron kívüli és 
záró, továbbá az előzetes egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatával kapcsolatban 
született első fokú döntések ellen benyúj-
tott jogorvoslati kérelmeket bírálja el. A 
kormányzati struktúrában a szaktárca a 
maga 15 helyettes államtitkárával egyéb-

(A bal oldali ábrán az NFM korábbi, jelen-
leg is a tárca honlapján elérhető, a jobb 
oldalin pedig az új szervezeti struktúrája 
látható, a leghosszabb oszlop a közleke-
dési hatósági ügyekért felelős helyettes 
államtitkársághoz tartozó főosztályokat, 
osztályokat mutatja; Hivatalos Értesítő, 
a Magyar Közlöny melléklete, 9. szám, 
2017. február 14.) 

A közlekedési operatív programokért 
és a közlekedésért felelős helyettes ál-
lamtitkárok feladatai nem változtak. A 
különbség annyi, hogy amíg az előbbi a 
helyettes államtitkárság mellett továbbra 

DÉKÁNY ZSOLT
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is öt főosztály (Szabályossági, Ellenőrzési 
és Zárási; Közúti Projektek; Kötöttpályás 
Projektek; CEF; Pénzügyi és Monitoring) 
munkáját fogja össze, addig az utóbbi 
irányítása alá – a helyettes államtitkársá-
gon túl – immár nem négy (Közlekedési 
Infrastruktúra; Közlekedési Szolgáltatási; 
Gépjármű-közlekedési és Vasúti; Légi- és 
Víziközlekedési), hanem hét főosztály tar-
tozik: a Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési és 
Működtetési; a Közúti Infrastruktúra Fej-
lesztési; a Közúti Infrastruktúra Működte-
tési; a Gépjármű-közlekedési és Vasúti; a 
Légi- és Víziközlekedési; a Közlekedési 
Szolgáltatási és a Kerékpáros Koordiná-
ciós Főosztály. Ráadásként a közlekedé-
sért felelős helyettes államtitkár megkap-
ta a kvázi nyolcadik főosztályként működő 
Közlekedésbiztonsági Szervezet feletti 
irányítási jogkört is.

Mégsem ő a csúcstartó az általa irá-
nyított főosztályok száma tekintetében, 
hanem a legújabb minisztériumi vezető, 
a közlekedési hatósági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár, aki 13 főosztály te-
vékenységének koordinálásával a teljes 
kormánystruktúrában is első, utána a 
Nemzetgazdasági Minisztérium gazda-
ságfejlesztési programok végrehajtásáért 
felelős helyettes államtitkára következik 
12 főosztállyal. A közlekedési hatósági 
ügyekért felelős helyettes államtitkár alá 
tartozik a Hatósági Koordinációs Főosz-
tály, a Légügyi Szakszolgálati Főosztály, a 
Légügyi Felügyeleti Főosztály, a Légügyi 
Kockázatértékelési Főosztály, a Légifor-
galmi és Repülőtéri Főosztály, a Vasúti 
Főosztály, a Hajózási Főosztály, a Közúti 
Jármű Főosztály, a Jármű Módszertani 
Főosztály, a Képzési és Vizsgáztatási 
Főosztály, a Pályaalkalmassági Vizsgála-
ti Főosztály, a Piacfelügyeleti és Utasjogi 
Főosztály és a Közúti Közlekedési Ellen-

dési hatósági közigazgatási peres és nem 
peres eljárásokban, valamint a közlekedé-
si hatósági feladatokkal összefüggő vala-
mennyi peres és nem peres eljárásban ő 
látja el a képviseletet.

Még egy érdekesség: a Közúti Közle-
kedési Ellenőrzési Főosztályon (KKEF) 7 
önálló osztály működik (Ügyeleti Osztály, 
Délkelet-Magyarországi Régiós Ellenőr-
zési Osztály, Északkelet-Magyarországi 
Régiós Ellenőrzési Osztály, Kelet-Magyar-
országi Régiós Ellenőrzési Osztály, Dél-
nyugat-Magyarországi Régiós Ellenőrzési 
Osztály, Északnyugat-Magyarországi Ré-
giós Ellenőrzési Osztály, Központi Régiós 
Ellenőrzési Osztály), a régiós felosztás 
minden valószínűség szerint a hazai köz-
úti közlekedési szolgáltató vállalkozások 
piacvédelmének kiterjesztését, a hatósá-
gi ellenőrzések hatékonyságának további 

őrzési Főosztály. Ami feltűnő, hogy meny-
nyire erősen képviselteti magát a légügy 
és a közút, de a vasúti és vízi közlekedés 
mintha ebben a főosztályi struktúrában 
némiképp alulreprezentált lenne. A légügy 
szerepének jelentőségét támasztja alá az 
is, hogy a légiközlekedési hatósági ügyek-
ben a közlekedési hatósági ügyekért fele-
lős helyettes államtitkárt akadályoztatá-
sa vagy távolléte esetén a Repülőtéri és 
Légiforgalmi Hatósági Főosztály vezetője 
helyettesíti. Minden egyéb hatósági ügy-
ben, illetve akkor, ha a közlekedési ható-
sági ügyekért felelős helyettes államtitkári 
tisztség betöltetlen, helyettesként a Ható-
sági Koordinációs Főosztály vezetője ille-
tékes a döntéshozatalra. Ám nem csupán 
ezért a hatósági koordinációs főosztály 
vezetője ennek a struktúrának az „erős 
embere”, hanem azért is, mert a közleke-

növelését és a döntéshozatali eljárások 
gördülékenységét szolgálja. A KKEF ha-
táskörébe tartozó ügyekben (kifejezetten 
a közúti árufuvarozás és személyszállítási 
tevékenység célzott ellenőrzése) az első 
fokú döntéseket a főosztályvezető hozza, 
az e döntésekkel szemben benyújtott jog-
orvoslati kérelmek esetén másodfokú ha-
tóságként ugyanakkor az új struktúrában 
a szaktárca parlamenti államtitkársága 
alá besorolt Másodfokú Közúti Ellenőr-
zési Főosztály jár el, biztosítva ezáltal az 
ügyek független elbírálását. Ez a főosz-
tály gyakorolja továbbá a felügyeleti jog-
kört az árufuvarozási és személyszállítási 
ügycsoportban az első fokú döntést hozó 
hatóságként eljáró Közúti Közlekedési El-
lenőrzési Főosztály vonatkozásában.
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A szolgáltatók kiélezett piaci küzdelmének egyértelmű nyertesei az utasok

Versenyhelyzet-elemzés: Budapest–Varsó
Lengyel – magyar két jó barát... 
hangzik az ismert mondás, és va-
lóban közkedvelt úticélnak szá-
mít Varsó. Legyen szó üzleti vagy 
szabadidős utazásról, többféle 
utazási mód, akár több szolgál-
tató közül is tudunk választani. A 
KözlekedésVilág hasábjain kísér-
letet teszünk arra, hogy egy soro-
zat keretében célállomásonként 
bemutatjuk és összehasonlítjuk a 
legfőbb eljutási módokat és azok 
árait, amelyekből az utasok jelen-
leg választani tudnak.

SCHULEK TIBOR

Levegőben

A leggyorsabb eljutási mód a repülővel 
történő utazás, hiszen mindössze 50 perc 
alatt Varsó központi repülőterén, Chopin-
on lehetünk Budapestről. A Wizz Air je-
lenleg hetente négyszer (nyáron hatszor), 
a LOT naponta négyszer indít járatokat. 
A diszkont légitársaság árpolitikájának 
megfelelően akár nagyon olcsón, 5–7 
ezer forintos alapáron is vehetünk repülő-
jegyet. Egy tetszőleges áprilisi hétvégére 
március elején foglalva oda-vissza negy-
venötezer forintból, feladott poggyásszal 
tudunk elrepülni. A LOT elsősorban az üz-
leti és az átszállóforgalomra épít. A reggel 
és este közlekedő járatokkal egynapos 
üzleti tárgyalás is megjárható, valamint jó 
csatlakozást biztosít lengyel belföldi jára-

taira, európai, illetve növekvő tengerentúli 
hálózatára. Egynapos tárgyalásra – egy 
tetszőleges márciusi dátumra keresve – 
120–150 ezer forintos oda-vissza repülő-
jegyet találhatunk, de egy hétvége meg-
járható 70 ezer forintból. A repülőtérre 
történő kijutásra mindkét esetben 45–60 
percet kell szánni a belvárosból.

Vasúton

A magyar és a lengyel főváros között egy 
nappali és egy éjszakai közvetlen vasúti 
összeköttetés van. A MÁV-START oldalán 
elérhető díjszabás az árakat még mindig 
csak euróban közli, amit a vasúttársa-
ság árfolyamán átszámolunk forintra az 
összehasonlítás érdekében. A legked-

vezőbb, kontingentált SparDay ajánlat 
5890 Ft-ért (19 €) érhető el, egy irányba, 
vonatonként maximum az első 6–10 utas 
számára. A nappali vonatút 10 óra hosz-
szat tart, a Keletiből 8 óra 22 perckor in-
dulva, és a visszaútnak is hasonló az idő-
fekvése. Az éjszaka közlekedő közvetlen 
kocsik (Metropol/Chopin EN) kényelmes 
időpontban, 20 óra után indulnak Buda-
pestről, és nem sokkal reggel 7 óra után 
érkeznek Varsóba. A járaton az ülőhe-
lyes kocsik ára szintén 5890 Ft-tól indul, 
4 vagy 6 személyes fekvőhelyes kocsik 
8990 Ft-tól, illetve 15 190 Ft-tól 1-3 sze-
mélyes hálókocsik közlekednek, a szál-
lást ténylegesen kiváltó saját zuhanyzós 
de luxe fülkével pedig 24 500 Ft-tól. Ha 
a korlátozott számú jegyek két kedvező 

Wizz Air, LOT: a két konkurens légitársaság gépe egymás mellett a varsói reptéren

A Budapest–Varsó között közlekedő éjszakai vonat a lengyel államvasút kocsijaiból áll
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díjszintje – amelyeket az éjszakai vonaton 
SparNight-nak hívnak – elfogyna, a nor-
mál menetjegy ára közel 35 ezer forint, 
amely mellé még fekvő- vagy hálóhelyet 
is kell váltani. Ezek az árak már nagyon 
nem versenyképesek, gyakran a repülő-
nél is drágább megoldást jelentenek, hi-
szen a kétágyas hálófülke személyenként 
44 ezer forint lesz, az egyágyas DeLuxe-
fülkéért pedig oda-vissza 120 ezer forin-
tot kellene fizetni egy üzleti utasnak.

A nappali szerelvényt a MÁV-START 
biztosítja, sajnos ritkán van benne kon-
nektorral felszerelt kocsi, a wifi szolgálta-
tás nem biztosított, amely ilyen távolság-
nál indokolt lenne. Teljesen hiányzik az 
akadálymentesség és a kerékpárszállítás 
lehetősége, ugyanakkor a vonatban köz-
lekedik étkezőkocsi, ami elviselhetőbbé 
teheti a hosszú utazást. Az éjszakai vo-
nat a lengyel államvasút (PKP InterCity) 
kocsijaiból áll, amelyek tiszták és gondo-
san karbantartottak. A hálókocsikban min-
den utas kap ásványvizet és egy szerény 
reggelit, aki pedig nem a DeLuxe-fülkét 
választja, az is tisztálkodhat a hálókocsi 
végén lévő közös zuhanyban. Az éjszakai 
utazás ugyan alapvetően biztonságos, de 
a szlovák és cseh szakaszon előfordulnak 
lopások az elalvó utasok kárára, így az 
elővigyázatosság indokolt, különösen az 
ülőkocsiban történő utazás esetén.

A fapados PolskiBus egy nappali és egy éjszakai járatot közlekedtet a lengyel fővárosba

DIÓHÉJBAN
A LENGYEL (ÉS ÉSZT) 
SZOLGÁLTATÓKRÓL
LOT
Lengyelország nemzeti légitársaságát 

1929-ben alapították Varsóban, szék-

helye azóta is ott található. A 88 éves 

LOT a világ egyik legrégebb óta mű-

ködő légitársasága, bázisrepülőtere 

a Varsó-Chopin repülőtér. Flottája 55 

repülőgépből áll, melyek 60 európai, 

közel-keleti, észak-amerikai és ázsiai 

célállomásra repülnek.

PKP InterCity
A cég 2001. január 1-jén alakult, ami-

kor az Európai Unió ajánlására a len-

gyel nemzeti vasúttársaságot, a PKP-t 

kilenc önálló cégre darabolták. Ezek 

közül az egyik a PKP Intercity, mely 

naponta 350 távolsági személyszállí-

tó vonatot, InterCityket, EuroCityket, 

EuroNightokat, valamint Intercity bu-

szokat közlekedtet.

PolskiBus
A Polskibus 2011 nyarán robbant be 

a lengyelországi belföldi autóbusz-

közlekedés piacára, ahol ma kiterjedt 

hálózatot üzemeltetnek, és több já-

ratukat nemzetközi viszonylatban is 

meghosszabbították. Fél évvel később 

léptek a magyar piacra a konkurens 

Lux Expressnél, 2015 decemberétől 

napi két buszuk jár a Budapest–Varsó 

útvonalon.

Lux Express
Az észt társaság a Baltikum legna-

gyobb távolsági autóbusz járatokat 

üzemeltető cége, mely 11 országban 

van jelen a fapados buszközlekedés 

piacán. A Lux Express másfél éve kí-

nál olcsó jegyeket Budapestről Krak-

kón keresztül Varsóba, ahonnan a 

balti országok felé, vagy Moszkvába, 

Helsinkibe, Berlinbe és Prágába is to-

vább lehet utazni. 

Autóbusszal

Az elmúlt időszakban jelentősen bővült az 
autóbuszos kapcsolatok száma. A lengyel 
diszkont autóbusz-társaság, a PolskiBus 
napi két járatot, egy nappalit és egy éj-
szakait közlekedtet Varsóba. A menetidő 
kb. 12 óra. Az emeletes, korszerű VDL 
Astromega autóbuszokon sűrű a széke-
zés, és a fedélzeti szolgáltatás nagyon is 
szűkös: pénzért frissítő vásárolható, a wifi 
pedig csak Lengyelországban működik. 
Az autóbusz mellékhelyiséggel felszerelt, 
de többször megáll útközben rövidebb pi-
henőre. Az árképzés nagyon kedvező, az 
indulóárak 1000 Ft/iránytól elérhetőek. A 
tetszőleges márciusi hétvégi utazás oda-
vissza 5 ezer forint alatt is megjárható. Az 
autóbuszok Budapesten az Etele téren 
állnak meg, a vasúttal ellentétben a me-
netjegy online könnyen megvásárolható 
és mobiltelefonon is bemutatható.

Az észt Lux Express februárban meg-
hirdette napi járatát Budapest és Varsó 
között 4000 forintos kezdőáron, de csak 
a naponta közlekedtetett Budapest Nép-
liget és Krakkó autóbusz-állomás közötti 
járathoz kapcsolódva, átszállással és kö-
zel 13 órás menetidővel ajánlva fix eljutást 
Varsóba, kb. 5000 Ft/irány indulóáron. 
Lapzártakor érkezett azonban a hír, hogy 
a társaság áprilistól megszünteti a legtöbb 
Lengyelországot érintő nemzetközi járatát, 
így a Budapest–Krakkó–Varsót is, amely 
2015 nyara óta jár Budapestre, de úgy 
tűnik, nem bírta a versenyt a legnagyobb 
lengyel belföldi szolgáltatóval, a brit hát-
terű Polskibusszal. A háttérben a német 
Flixbus terjeszkedése állhat, amit erősít 
a két buszos cég között jó ideje meglévő 
együttműködés.

Összefoglalva elmondható, hogy Bu-
dapest és Varsó között éles piaci ver-
senyben, egymással erős árversenyben 
kínálnak olcsóbb és drágább, gyorsabb 
és lassabb eljutási lehetőséget a szol-
gáltatók, aminek egyértelmű nyertesei az 
utasok lehetnek.

Áprilistól múlt idő: a Lux Express napi járata a magyar és a lengyel főváros között
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Bankkártyával is lehet majd fizetni a helyszíni pótdíjat

Bekeményített a BKK,
jönnek a bevételek
Az idő igazolni látszik a Budapesti Közlekedési Központ 2015-től folyta-
tott pótdíjazási gyakorlatát, a szigorúbb tartozásbehajtást, melynek nyo-
mán rekordösszegek (tavaly csaknem 1,5 milliárd forint) érkeznek a társa-
ság számlájára. A bekeményítés ellenére egyre többen utaznak „BKV-val”, 
így a cég büdzséjét tovább hizlalják a jegy- és bérleteladásból származó 
bevételek is; ezek 2016-ban meghaladták a 60 milliárdot.

DÉKÁNY ZSOLT

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
2015-ben adta ki a jelszót, aminek tö-
mören annyi a lényege, hogy egyetlen 
pótdíjtartozás sem maradhat kifizetetlen, 
s ha kell, a társaság jogi úton szerez ér-
vényt a követelésének. A bliccelésen ért 
és a helyszínen fizetni nem akaró utasok 
a bíróságra vitt ügyek zömében vesztesen 
hagyták el a tárgyalótermet…

Bealkonyodik (?) a bliccelőknek

A BKK 2015-től alapjaiban felülvizsgálta 
a több évtizedes pótdíjazási gyakorlatát, 
szigorított az érvényes jegy vagy bérlet 
nélkül utazókkal szembeni fellépésen, és 
hatékonyabban, ha kell, bírósági úton hajt-
ja be a rájuk kirótt pótdíjtartozásokat. S a 
BKK tényleg nem viccel, száz százalékig 
eleget akar tenni a maga elé tűzött célnak: 
minden tartozást behajtunk! A szigorúbb 
követeléskezelés jegyében az elmúlt más-
fél évben 25 ezer végrehajtási eljárást és 
80 ezer fizetési meghagyást indítottak a 
bliccelőkkel szemben (ennél többet csak 
egy multi telekommunikációs cég adott 
be követelései érvényesítése érdekében). 
A bíróságra vitt ügyek során a közleke-
désszervező társaság majdnem hozta 
is az elvárt szintet: kilenc híján az ösz-
szes eddig jogerősen lezárult pótdíjazási 
polgári perben a BKK-nak adott igazat a 
bíró, 450-ből 441 alkalommal, az esetek 
97 százalékában. Így nem meglepő, hogy 
a jogi eljárások eredménye kedvező a köz-
lekedésszervező szempontjából, koráb-
ban soha nem látott nagyságrendű, akár 
1 millió forint feletti pótdíjbefizetések érkez-
nek – egy összegben! – a BKK számlájára 
(1. táblázat). Minden bizonnyal a következe-
tes ellenőrzésnek és a kilátásba helyezett 
jogi eljárásnak köszönhetően a BKK ellen-
őrei tavaly mintegy negyedével (pontosan 

23 százalékkal) kevesebb csekket töltöt-
tek ki a szabálytalankodó utasoknak, mint 
2015-ben, 315 ezer helyett 255 ezret.

A szigorú követeléskezelési módsze-
rek miatt a BKK azt javasolja a megbünte-
tett utasoknak, hogy minél hamarabb ren-
dezzék a tartozásukat. A legideálisabb, 
ha rögtön a helyszínen – vagy 2 munka-
napon belül a kijelölt ügyfélszolgálatokon 
(Akácfa utca, Deák tér, Kelenföld, Széll 
Kálmán tér) – készpénzben befizetik a 
8 ezer forintos pótdíjat, hiszen az összeg 
az idő múlásával drasztikusan emelkedik. 
Az adatok alapján úgy tűnik, egyre töb-
ben hallgatnak a társaságra, hiszen amíg 

tavaly 65 390-en fizettek helyszíni pót-
díjat, addig az azt megelőző évben csak 
48 929-en (2. táblázat). Ebből a BKK 
arra következtet: az utazóközönség egyre 
kevésbé feltételezi, hogy a (nem helyszíni) 
pótdíjat senki nem hajtja majd be, ezért 
inkább azon melegében kifizeti a kisebb 
összeget, ami az utasnak és a BKK-nak 
is kedvezőbb, mint egy esetleges későbbi 
jogi eljárás. Ha valaki 3–30 napon belül 
rendezi az adósságát, annak a büntetése 
16 ezer forint, de aki csak 30 nap után 
hajlandó fizetni, annak már 32 500 forint-
ba fog fájni, hogy jegy vagy bérlet nélkül 
akarta használni valamely fővárosi közös-
ségi közlekedési eszközt. Ennél sokkal 
jobban jár az, aki otthon felejtette a bér-
letét, amit, ha 5 munkanapon belül utólag 
bemutat, „csupán” 2 ezer forintos kezelé-
si költséget kell megfizetnie.

A BKK ahol tud, segít

A BKK egyébként igyekszik megkönnyí-
teni a pótdíj kiegyenlítését. A bliccelők a 
csekkes fizetés mellett át is utalhatják a 
bírság összegét, a számlavezető bankfi-
ókokban szintén rendezhetik a számlát, 
illetve akár több havi részletfizetést is vá-
laszthatnak. A társaság legújabb tervével 
ugyancsak a lefülelt utasoknak próbál se-
gíteni, akik a helyszíni pótdíjat nemsoká-
ra bankkártyával is megfizethetik, bár az 
elképzelés mögött a pótdíjak még hatéko-
nyabb behajtása szintén felsejlik. Persze 
mindez csak az ellenőrökkel együttmű-
ködni kész bliccelőkre érvényes. Akik ele-
ve személyük elleni támadásnak fogják föl 
az ellenőrök tevékenységét, válaszként 
akár a tettlegességtől sem riadva vissza, 
vagy akik valótlan adatokat diktálnak be, 
azokkal szemben a BKK – egy még oly 
marcona ellenőr képében is – tehetetlen.

Ettől függetlenül nem kell félteni a köz-
lekedési céget, amely áremelés nélkül is 
60 milliárd forintot meghaladó bevételre 
tett szert tavaly a jegyek és bérletek ér-
tékesítéséből (ez kétmilliárddal szárnyalja 
túl a 2015-ös adatot). Utóbbira az utasok 
43 milliárdnál is többet költöttek, leggyak-
rabban a természetes személyek által 
használható 9500 forintos bérletet vásá-
rolták. Mintegy 4 milliárd forint szárma-
zott az éves utazásra jogosító szelvények 
eladásából, a negyedéves bérletekéből 
pedig egymilliárd. Jegyértékesítésből 
szintén magasabb, körülbelül 14 milliárd 
forintos bevételt könyvelhetett el a BKK 
2016-ban. A menetdíjbevételek közel 
50 százalékát az automatáknál vásárolt 
jegyek, bérletek adták, a pénztáraknál 
folyt be a bevételek egynegyede, az ügy-
félközpontokban 15 százaléka, a BKK 
partneri és viszonteladói hálózatában pe-
dig 14 százalék.

1. táblázat: Csúcs-pótdíjbefizetések

Befizetés 
összege (forint)

Befizetés 
időpontja

 1. 1 241 530 2017. 02. 13.
 2. 1 231 917 2016. 11. 14.
 3. 1 168 923 2016. 12. 07.
 4.   924 307 2016. 03. 02.
 5.   671 778 2017. 01. 20.
 6.   574 396 2016. 10. 04.
 7.   533 526 2016. 09. 23.
 8.   527 935 2016. 10. 20.
 9.   496 355 2016. 09. 02.
10.   486 358 2016. 05. 04.

2. táblázat:
Pótdíjfizetési hajlandóság a helyszínen

Ellenőri helyszíni pótdíj (db)
 2015 2016 növekedés

január 3926 4949 1023
február 3528 4332 804
március 3895 4547 652
április 3819 4365 546
május 3258 4899 1641
június 4445 4955 510
július 5411 6562 1151
augusztus 5695 8636 2941
szeptember 4280 6720 2440
október 4008 5166 1158
november 3639 5125 1486
december 3025 5134 2109
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Továbbra sincs céldátum a GSM-R első fázisának átadására

Már 12 milliárd forint kötbér 
jár az ETCS L2 kivitelezőinek
Nagy gondban van a fejlesztési 
minisztérium – adta hírül a 444.hu 
egy belső előterjesztés alapján. A 
hányattatott sorsú GSM-R projekt 
többéves csúszásban van, ami ren-
geteg pénzbe került már eddig is a 
magyar adófizetőknek. Tanúsított 
GSM-R híján az ETCS L2 sem adha-
tó át, így nem teljesülnek a vasúti 
nagyberuházások vállalásai a me-
netidő-megtakarításra, a vonatok 
ugyanis 160 km/óra helyett 120-
szal haladnak csak az átépített sza-
kaszokon.

KÖZLEKEDÉSVILÁG

Kis szakaszon sem megy

A lökösházi vonalon vállalt menetidő-
megtakarítás 3 perc híján nem teljesült 
2014-re, és ez milliárdos értékű korrek-
ciót okozott már akkor. A GSM-R projekt 
ugyanis legalább öt-hat év késésben van. 
A MÁV még 2009 júliusában kötött tá-
mogatási szerződést a GSM-R rendszer 
kiépítésére, 3000 kilométeren, csaknem 
60 milliárd forint értékben. Az első tender 
eredménytelenül zárult az év novembe-
rében. A projekt emiatt átkerült a MÁV-
ból a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.-hez, ahol később annak 
szakaszolását javasolták a kormánynak. 
Így 2012-ben már „csak” 935 kilométer-
re kerestek kivitelezőket, 25 milliárdos 
értékben. A teljes projektre akkor öt ten-

dert írtak ki, a legnagyobbat, 14,4 milli-
árd forintért, a Kapsch és az MVM Ovit 
Országos Villamostávvezeték Zrt. (MVM 
Ovit) konzorciuma nyerte el a rendszer 
szállítására. A megbízás 1100 km optikai 
kábel lefektetését, két kapcsolóközpont 
telepítését és 120 antennatartó torony fel-
építését jelentette.

A munkát 2015 végére be kellett volna 
fejezni, ám még mindig folyamatos funkci-
onalitási és stabilitási problémák vannak, 
amin a kivitelező nem tud úrrá lenni, így 
a rendszer tesztelése is késve kezdődött 
meg és részlegesen végezhető csak el. 
Amikor már látszott, hogy a Kapsch és az 
MVM alkotta konzorcium nagy gondban 
van, akkor tavaly tavasszal megkérték 
őket, hogy a Boba–Bajánsenye vonalon 
mutassák be, hogy legalább egy kisebb 
szakaszra meg tudják csinálni a munkát. 
Sajnos a rendszer összes funkciója ott 
sem működött.

Nincs mire várni

A kiszivárgott munkaanyag szerint az 
MVM a hibákért a Kapsch-t teszi felelős-
sé, mondván ami az MVM cégén múlott, 
azt rendben átadták már. A Kapsch ígér-
get, hogy idén tényleg megcsinálják, de 
az állam által megbízott független szak-
értők (a T-Systems mérnökei) úgy látják, 
hogy erre alig van esély. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumban megvizsgálták, 
mivel járna a szerződés felmondása a 
Kapsch–MVM párossal, ám kötbérként 
a 23,6 milliárdos megbízásnak legfeljebb 
a 25 százalékát tudnák visszaszerezni, 
mert így állapodtak meg velük a megbí-
záskor. Ha a felmondás után egy új köz-
beszerzésről döntenének, akkor a beru-

házás tovább húzódna, legjobb esetben 
sem lenne készen 2018 vége előtt. A be-
ruházó számításai szerint egy új megbízás 
a munka befejezésére mintegy 10 milliárd 
forintjába kerülne az államnak. Éppen 
ezért döntöttek úgy tavaly, egy hasonló 
válsághangulatban, hogy inkább kivárják, 
hogy a Kapsch megoldja a feladatot. De 
most már attól tartanak, hogy egyszerűen 
nincs mire várni.

Visszatartják a támogatást?

A GSM-R-re épülő ETCS L2 vonatbefo-
lyásolási rendszer kiépítésére már hét 
szerződést kötött az állam a Thales és a 
Siemens cégekkel a Székesfehérvár–Bu-
dapest–Cegléd–Szolnok–Békéscsaba–
Lőkösháza és a Boba–Hódos szakaszra. 
Ám ők nem tudják befejezni a munkát, és 
ezért kötbért követelnek a magyar állam-
tól. A követelésük február végére elérte 
a 12 milliárd forintot, és ez az összeg ha-
vonta 530 millió forinttal emelkedik. Ezt 
még nem kezdte el az állam fizetni, de 
előbb-utóbb bevasalhatják a pénzt.

Reális az aggodalom, hogy az EU vissza 
fogja kérni az eddig a GSM-R-re elköltött 
pénzt, hiszen nem készült el belőle a rend-
szer. Ez további 20 milliárdos kárt okozhat 
Magyarországnak. Ha a nemrég átépített 
vonalszakaszok menetidő-megtakarítását 
megvizsgálják, és ismét eltérés lesz a válla-
lás és a teljesítés között, az újabb milliárdok 
visszafizetését jelentheti. A végső csapást 
a következmények sorában az hozhatja, ha 
az EU visszatartja a következő évekre már 
elnyert vasúti fejlesztésekre ígért támoga-
tását, mondván olyan rendszert nem pén-
zelnek, amelyik nem kompatibilis a célként 
kitűzött európai hálózattal.
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Számos újdonságot vonultat fel az MAN buszflotta legfiatalabb tagja

A Neoplan Tourliner hazai premiere
A nagyjárművek, így az autóbu-
szokat gyártó cégek fejlesztői is 
folyamatos versenyben vannak. Az 
elmúlt években soha nem látott 
iramban fejlődött ez a szegmens 
is, ami elsősorban az elektronikai 
újdonságokban és az újabbnál 
újabb, egyre takarékosabb és a szi-
gorú környezetvédelmi előírások-
nak is megfelelő motorok területén 
érhető tetten.

ALFÖLDY MIKLÓS

Egyedi dizájnelemek

Mindez igaz az MAN premium autóbusz-
családját, a Neoplant erősítő új Tourliner 
járművekre is. A hosszú távú turista utakra 
tervezett típust a nagyközönség elsőként 
a tavalyi, hannoveri IAA kiállításon cso-
dálhatta meg, idén február 6-án pedig 
itthon mutatkozott be a sajtó és a hazai 
autóbuszos vállalkozások képviselőinek. 
A zsámbéki drivingcampen tartott rendez-
vényen az érdeklődők ki is próbálhatták a 
Neoplan zászlóshajóját, az új Tourlinert.

Az autóbuszok külső megjelenése, 
az egyedi dizájnelemek ma már legalább 
olyan fontosak, mint a személyautóknál. 
Az új autóbusz egyik markáns jellegzetes-
sége a tetőről induló és az első ajtó, vala-
mint a vezetőállás mögött végződő fekte-
tett V alakú díszléc. Emellett újdonság az 
első világítótest is, amelynek nappali me-
netfénye gyűrűként öleli körbe a tompított 
fényszórót, csakúgy, mint néhány divatos 
sportkocsinál. A belső tér szintén teljesen 
átalakult a korábbi modellekhez képest. 
Jellemzően bézs és ehhez igazodó meleg 
tónusú színeket alkalmaztak a tervezők, 

a padló, amely szinte teljes hosszban 
emelt, fahatású, egységes burkolatot ka-
pott. A megemelt padlózat eredménye, 
hogy a közlekedőrész egy síkba került az 
ülések padlózatával, így az ülőhelyeket 
könnyebben lehet megközelíteni.

Biztonságos utazás

Az új Tourliner megkapta a szintén Hanno-
verben bemutatott új D26-os MAN motor-
család tagjait, amelyek a korábban alkal-
mazott erőforrásokhoz képest nagyobb 
teljesítménnyel és nyomatékkal rendelkez-
nek, így takarékosabbak és természete-
sen megfelelnek a legszigorúbb Euro 6-os 
előírásoknak. Ugyancsak új fejlesztés a 
gépkocsivezető fáradtságára figyelmezte-
tő vezetéstámogató berendezés, amely a 
sávelhagyás-figyelmeztető adatai mellett 
az autóbusz mozgását is folyamatosan 
elemzi – ha fáradtságra utaló jeleket ész-

lel, jelez a sofőrnek, de a jármű mozgásá-
ba nem avatkozik be. A kötelező vezetés-
támogató rendszereken kívül terepkövető, 
előrelátó tempomat és követésitávolság-
tartó automatika teszi biztonságosabbá 
az utazást. Az új Tourliner karosszériája 
is megújult, a felépítmény megfelel a leg-
újabb biztonsági előírásoknak, erősített 
acél merevítő elemek védik az utasokat. 
Megnövekedtek a csomagtérnyílások a 
korábbi modellhez képest, így könnyebb 
a csomagok be- és kirakodása.

A zsámbéki bemutatón a jármű újdonsá-
gairól részletes előadást hallhattak a részt-
vevők, majd az autóbuszra felszállva a veze-
téstechnikai pályán utasként kipróbálhatták 
az új fejlesztésű vezetéstámogató rendsze-
rekben rejlő lehetőségeket havas-jeges 
útviszonyokat szimuláló csúszós felületen. 
Később a jelentkezők néhány kilométeres 
tesztúton vezethették is a Tourlinert.

Az új autóbusz egyik markáns jellegzetessége az első világító-

test, amelynek nappali menetfénye gyűrűként öleli körbe a tom-

pított fényszórót, csakúgy, mint néhány divatos sportkocsinál.
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Az eJegy rendszer nulladik lépcsőfoka

Chipkártyás vonatbérlet
a személyi igazolványon
A MÁV-START és a Belügyminisztérium közös kísérleti projektjében a Bu-
dapest–Pusztaszabolcs vonalra Budapest-Déli, Pusztaszabolcs és Száz-
halombatta állomások kijelölt pénztáraiban úgy vásárolható vasúti bérlet, 
hogy annak adatait az új személyazonosító igazolvány chipjében tárolják 
el. A vonaton a bérlet adatait az eSzemélyiről olvassa be a jegyvizsgáló. 
A kiolvasás RFID olvasóval történik, mint a paypass-os fizetésnél, tehát az 
igazolványt csak oda kell tartani a leolvasóhoz, abba behelyezni nem kell.

ANDÓ GERGELY

Nyugta az utazáshoz

Noha az állandó személyazonosító iga-
zolvány 2016. január 1-jétől tartalmaz 
elektronikus adathordozó egységet 
(tárolóelemet, azaz chipet), csak a no-
vember 14-től kiadott igazolványokra van 
gyárilag is feltöltve a közösségi közleke-
dési funkció szoftvere (eNEK). A korábban 
kiadott igazolványokra – a Kormányabla-
kokon kívül – a fenti három vasútállomá-
son is egy speciális hardverrel utólag fel-
írható az applikáció, feltéve, hogy az utas 
tudja az igazolvány PIN vagy annak híján a 
PUK kódját. Abból is adódhat probléma, 
hogy a megvett bérletek viszonylata és 
érvényességi ideje csupán az eSzemélyin 
van tárolva, amit az utas nem tud kiolvasni. 
Emiatt EU-s előírás, hogy a megvásárolt 
e-termékről nyomtatott igazolást (nyug-
tát) is ki kell állítania a szolgáltatóknak. A 
MÁV-START egyenesen elő is írja, hogy 

a vásárláskor kapott nyugtát az utasnak 
magával kell vinnie az utazáshoz is. Teszik 
ezt azért, hogy az utas mindig meg tud-
jon győződni (felszállás előtt), hogy még 
érvényes az eSzemélyin tárolt bérlete, és 
így a jegyvizsgáló meghibásodott ellenőr-
ző készülék esetén is tudja ellenőrizni az 
utazásra való jogosultságot.

Budapest Bérlet (egyelőre?) nem tölt-
hető fel az eSzemélyire, így azt az utas-
nak mindenképp külön kell megvennie és 
tárolnia – a főváros közigazgatási határán 
belül vonatbérlet helyett jellemzően azzal 
utaznak az utasok. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium az eTicket rendszer e sajá-
tos termékét azzal kívánja népszerűsíteni, 
hogy 3 százalék kedvezményt ad a vonat-
bérlet árából annak eSzemélyire töltése 
esetén, hasonlóan a már létező és egyre 
népszerűbb eVonatjegyhez, valamint az 
internetes jegyértékesítés során vásárolt 
jegyeknél is.

Kulcs a névhez kötöttség

Fontos technikai jellemzője az eBér let-
nek, hogy annak  valamennyi jellemzőjét 
eltárolják  a jegyrendszer központi rend-
szere mellett a chipkártyán is, így kiol-
vasása olyan eszközökkel is lehetséges, 
melyeknek nincs hálózati kapcsolata. 
A BKK eJegy rendszere, a Rigó (rigo.
bkk.hu) például szerveralapú lesz, ott 
bármilyen önálló azonosítóval rendelke-
ző, RFID kompatibilis kártyára feltöltött 
egyenleget le lehet majd utazni, így az 
eSzemélyire töltöttet is. Ehhez azonban 
a személyi igazolványt be kell majd re-
gisztrálni a rendszerbe – a Rigó kártya 
vagy egy PayPass-os bankkártya helyett. 
A nyugati tapasztalatok szerint a személyi 
igazolvány használata eTicketként azért 
nem tud elterjedni (igazán), mert az uta-
zási kártyák általában nem névre szólnak, 
azok átruházhatók. Ám egy személyi iga-
zolványt az ember nem ad csak úgy köl-
csön!

Bezzeg Kínában tarol az eSzemélyi. 
Ott minden egyes vonatjegy szigorúan 
névre szól, így az eSzemélyi nemcsak az 
utast azonosítja, de sok helyen az utazási 
jogosultságot is automatikusan ellenőrzik 
a segítségükkel a beléptető kapuknál – 
ehhez még speciális applikáció sem kell 
rá, a kínai vasúttársaság nyilvántartja az 
utasok igazolványszámát is. Ha a névhez 
kötöttség Európában is kiemelten fontos 
lesz a közösségi közlekedésben (erre 
van törekvés nemzetközi szinten például 
a Thalys és a Eurostar nagysebességű 
vonatok esetén Párizs és Brüsszel/Lon-
don között), akkor a Belügyminisztérium 
jó lépést tett a jó irányba a magyar eSze-
mélyivel.

Kazai Katalin, a MÁV-START Zrt. értékesí-
tési igazgatója az eSzemélyis bérletvásár-
lás és jegyellenőrzés sajtóbemutatóján a 
Déli pályaudvaron, február 14-én

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3 százalék kedvezményt ad 

a vonatbérlet árából annak eSzemélyire töltése esetén.
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Egy felmérés eredményei – a MÁV-csoport vitatja a számokat

Késik vagy drága a vonat?
A közlekedőkben élő sztereotípi-
ákkal megegyező, negatív ered-
ményeket publikált a Rail Market 
Monitoring Scheme felmérésére 
alapozva az egyik gazdasági por-
tál. A magyarországi vonatok ren-
geteget késnek, az utasok nem 
elégedettek a szolgáltatás színvo-
nalával, a jegyárak rugalmatlanok 
és relatíve drágák. A MÁV-csoport 
azonnal vitatta az összeállítás meg-
állapításait, és saját számításaival 
próbált javítani az adatokon.

KÖZLEKEDÉSVILÁG

Imád (?) vonatozni a magyar

A portfolio.hu hírportál 2017. január 12-én 
„Drága, késik, nem jár, ha mégis, lassú – 
Így is imád vonatozni a magyar” címmel kö-
zölt cikket, amely a Rail Market Monitoring 
Scheme felmérés eredményeit ismerteti. A 
górcsőbe került pontossági adatok jellem-
zően 2014-esek voltak, így a MÁV joggal 
vetette az összeállítás szemére, hogy el-
avult, és jelenleg jobb menetrendszerűsé-
get biztosít a rövid távú (előváros, illetve re-
gionális) forgalomban, valamint a hosszabb 
utazásoknál. A közzétett statisztika szerint 

lyet. Ugyanis forgalmi és műszaki okból 
egyaránt előfordulhat, hogy a vasúttársa-
ság lemondja a közlekedő vonatát. Bal-
eset vagy egy felsővezeték leszakadása 
okozhat olyan problémát, amikor órákra 
megbénul egy vonal forgalma, és jellem-
zően autóbuszokat állítanak forgalomba. 
Szintén vonatok lemondásával járhat az 
infrastruktúrán jelentkező bármilyen na-
gyobb kapacitáskorlátozás, például az 
egyik vágány váratlan lezárása. Ilyen eset-
ben operatív megoldásként a távolsági 
vonatok megállításával, vonatok összevo-

országok alaptarifáit, ha Magyarországon 
az utasok jelentős része szociálpolitikai 
kedvezménnyel utazik, de az üzletpoliti-
kai (kereskedelmi) kedvezmények pedig 
nagyon ritkán adnak versenyképes árat. A 
nemzetközi forgalomban esetenként elő-
fordulnak piaci alapú (a kihasználtságot 
és az utazás időpontját figyelembe vevő) 
jegyárazások is.

Sok a kedvezményezett

A MÁV 2016. I–XI. havi adatai alapján az 
utasok több, mint a fele valamilyen ked-
vezménnyel utazott (a kedvezmény mérté-
ke a 3 százaléktól a teljes ingyenességig 
terjedhet, pl. 65 év felett, illetve 6 év alatt 
ingyenes a menetjegy), azaz ha ezeket a 
tényezőket is figyelembe veszik az össze-
állítás készítői, akkor úgy is lehet számolni, 
hogy Magyarországon az utasok 100 kilo-
méter alatt vásárlóerő-paritáson átlagosan 
5,3 eurocentet, távolsági utazásban pe-
dig felárral együtt 4,5–7,3 eurocentet 
fizetnek a cikkben szereplő 10 cent-
tel szemben egy kilométer vonatozá-
sért. A tisztánlátás érdekében meg-
jegyezzük, hogy Szlovákiában még 
több ember utazik ingyen, és a legtöbb 
környező országban sokkal több piaci ked-
vezmény csábítja az utasokat a vasútra. 
(Lapunk cikksorozatban hasonlítja ösz-
sze az eljutási módokat Budapest és 
számos európai nagyváros között, 
amelyben a vasúti viszonylatokat és ára-
zásokat is vizsgáljuk – ennek első része 
e számunk 16–17. oldalán olvasható.)

A 100 km-nél rövidebb távon közlekedő vonatok 78 százaléka nem késett (vagy

5 percnél kevesebbet), a MÁV szerint 2014-ben 87,46 százalék volt az arány.

Vitatja a vasúttársaság a lemondott (törölt) vonatok számát – 11,5 helyett 0,54

százalék a valós adat –, ezzel uniós összevetésben az élmezőnyben vagyunk.

Az utasok 100 km alatt 5,3 eurocentet, távolsági utazásban felárral 4,5–7,3

eurocentet fizetnek a cikkben szereplő 10 centtel szemben egy km vonatozásért.

a 100 kilométernél kisebb távolságon köz-
lekedő vonatok mindössze 78 százaléka 
érkezett meg a végállomására 5 percnél 
kevesebb késéssel (vagy késés nélkül), 
ami a legrosszabb érték volt a vizsgált 28 
európai ország között. A vasúttársaság 
cáfolata szerint a saját, a 2012 óta létező 
MÁV PÁVA (Pályavasúti Adattárház) szá-
mítógépes rendszerük alapján 2014-ben 
87,46 százalék volt ez az arány, ami már a 
középmezőnybe juttatja a magyar vasutat.

Lemondott vonatok

Alapjaiban vitatja a vasúttársaság a le-
mondott (törölt) vonatok számát is – a 
cikkben szereplő 11,5 százalék helyett 
0,54 százalék volt a vasút szerinti valós 
adat –, így az élmezőnyben foglalnánk he-

násával tud a szolgáltató javítani a kiala-
kult helyzeten. Az ütemes menetrendben, 
amikor például pontosan 30 percenként 
indulnak az elővárosi vonatok, egy hosszú 
forgalmi zavart követően nem biztos, hogy 
érdemes minden késett vonatot leközle-
kedtetni – a jó statisztika érdekében –,
hanem a kiszámítható menetrendszerű-
ség visszaállítása lenne a cél. A vasúttár-
saság szerint 2016-ban az elővárosi és 
regionális járatok pontossági mérőszáma, 
azaz menetrendszerűsége már 92,35 
százalék volt, az összes vonaté pedig 
90,72 százalék.

A vasúttársaság a relatív drágaságra 
vonatkozó adatokat is visszautasítja. A 
belföldi alaptarifák 6 éve nem változtak, 
de bevezetésre került a gyorsvonati pót-
díj. Nehéz összehasonlítani a különböző 

A MÁV szerint 2016-ban az elővárosi 
és regionális járatok menetrendsze-
rűsége 92,35 százalék volt, az összes 
vonaté pedig 90,72 százalék
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Nyártól szabályozási könnyítések a keskeny nyomközű járműveknél

2017 a kisvasutak nagy éve lesz?
Február elején izgalmas témákkal várták a XXIII. Kárpát-medencei kisvasutak talál-
kozója résztvevőit Budapesten. A legfontosabb téma a tavaly év végi kormányhatá-
rozatban megjelölt közel 10 milliárd forint sorsa, amely évtizedek óta a legnagyobb 
összegű forrás, amit a keskeny nyomközű vasutak fejlesztésére lehet költeni.

SCHULEK TIBOR

Jelentős fejlesztések indulnak

Kiemelt cél a családok aktív, természetben 
eltöltött szabadidejének növelése, han-
goztatta előadásában Révész Máriusz. A 
kerékpározás és az aktív kikapcsolódás 
fejlesztésével és népszerűsítésével meg-
bízott kormánybiztos elmondta, az erdei 
kisvasutakat érdemes kiemelt turisztikai 
attrakciónak tekinteni egy-egy térségben, 
amelyre számos más szolgáltatás épülhet, 
és a kitűzött társadalompolitikai célok el-
érésében nagyon számít rájuk. A Magyar 
Közlönyben megjelent határozat értelmé-
ben a kisvasutak fejlesztésére szánt pénz 
a MÁV-hoz érkezett, de várhatóan a leg-
fontosabb erdei vasutak infrastrukturális és 
gördülőállományát kell belőle modernizálni. 
Az előzetes tervek szerint Lillafüred, Gyön-
gyös, Királyrét, Kemence és a debreceni 
Zsuzsi vasút juthat jelentős fejlesztési ösz-
szeghez. A február végéig összeálló javas-
latokba bekerülhet a Vál-völgyi kisvasút 
Felcsút–Bicske szakaszának megépítése, 
valamint egy reális felújítási javaslat ese-
tén a MÁV egyetlen működő kisvasútjá-
nak, a balatonfenyvesinek Imremajor–

Csisztapuszta között régóta várt újraindítása 
is. Továbbá felmerült a Gemenci ártéri erdő-
ben közlekedő vonal árvízvédelmi megerő-
sítése 450 millió forint értékben és a Szen-
ta–Kaszó közötti vonalon egy rövid, jelenleg 
nem használt szakasz felújítása is.

Az elmúlt évben két szakasszal bővült a 
hazai kisvasúti vonalak hossza. Megépült a 
Vál-völgyi kisvasút Felcsúton, valamint tel-
jes vonalon közlekedik a Transzbörzsönyi 
kisvasút (Szob–Nagybörzsöny), miután a 
hiányzó Márianosztra–Nagyírtás szakasz is 
elkészült. Az új vonalakra más kisvasutak-
ról hoztak járműveket, valamint egy házilag 
épült motorkocsi is készült a Börzsönybe.

Pártolják a vasútüzemeket

A fejlesztési források lehetőséget nyitnak 
új járművek beszerzésére, illetve alter-
natívaként vizsgálandó a C50-es, illetve 
Mk48-as mozdonyok korszerűsítése is. 
Mindkét mozdonytípus esetén volt már 
példa egyedi, általában csak egy-egy pél-
dányt érintő átépítésre, az Mk48-as ese-
tében még hibrid hajtást is alkalmaztak. 
Nagyobb sorozat esetén kellően hatékony 
és fenntartható megoldások születhetnek 
a remotorizáció során.

A kormánybiztos ismertette, a törvény-
alkotás is a vasútüzemek pártjára állt. A 
Vasúti törvény nyáron várható módosítása 
során az egyszerűsítésre törekednek, így 
sok esetben a kisvasutak egyszerűen ki-
kerülnek a merev szabályozás alól. A vál-
tozás természetesen nem szabályozatlan-
ságot fog okozni, de csak így biztosítható 
a foglalkoztathatóság feltételeinek ész-
szerű módosítása, ami az üzemvitelt sok 
esetben közel ellehetetlenítette.

Jó hírek a Gyermekvasútról

A kisvasutak ismertségének növelése ér-
dekében újra fontos szerepet kaphatnak a 
rendezvények. A jövőben turisztikai céllal 
hajtánypálya nyílhat a bezárt kecskeméti 
kisvasút egy szakaszán és Szilvásvára-
don, ahol a felhagyott nagyvasúti pályát 
lehetne használni. A hallgatóságban ülő 
üzemvezetők kérték, hogy a cafetériában 
nagyon népszerű SZÉP kártyával is le-
hessen fizetni a kisvasutakon.

A tanácskozás második részében 
a kisvasutak vezetői ismertették az 
elmúlt év eredményeit, a várható fej-
lesztéseket. Csanádi Sándor, a Gyer-
mekvasút műszaki vezetője megnyug-
tató híreket közölt. A műszaki okból 
jelentkező személykocsihiányt lassan 
sikerül orvosolni; a felújított mozdonyokat 
nyomkarimakenő berendezéssel látták el, 
így az ívek, valamint az abroncsok kopása 
is mérséklődött. Az értékmentésben is ki-
magasló szerepet játszik a hűvösvölgyi fű-

Üzemeltető Megnevezés Km Utasszám 
(fő) 2016

 1 ZALAERDŐ Zrt. Lenti-Csömödér Állami Erdei Vasút (ÁEV) 32 21 207
 2 ÉSZAKERDŐ Zrt. Lillafüredi ÁEV 31 229 191
 3 GEMENC Zrt. Gemenci ÁEV 30 71 961
 4 EGERERDŐ Zrt. ÁEV Mátravasút 18 61 972
 5 D.K.V. Zrt. Zsuzsi ÁEV 17 21 536
 6 Ipoly Erdő Zrt. Királyréti ÁEV 11 117 600
 7 ÉSZAKERDŐ Zrt. Pálházi ÁEV 9 33 214
 8 SEFAG Zrt. Mesztegnyői ÁEV 9 9 477
 9 Mecseki Erd.  Zrt. Almamelléki ÁEV 6 5 600
10 HM Kaszó Er. Zrt. Kaszói ÁEV 8 13 111
11 Nagybörzsönyi E.Kv.Np.Kft. Nagybörzsönyi ÁEV 8 18 459
12 EGERERDŐ Zrt. Szilvásváradi ÁEV 4 270 251
13 EGERERDŐ Zrt. Felsőtárkányi ÁEV 5 31 574
14 Börzsöny Kisvasút Np.Kft. Szobi ÁEV 13 10 720
15 Ipoly Erdő Zrt. Bezinai ÁEV 7 adat jön
16 K.B.K. Kemence Erdei Múzeumvasút 7 25 324
Összesen: 215 922 738

A hazai erdei vasutak tavalyi forgalmi adatai

Téli csendélet
a somogyi erdőségben,
Mesztegnyőnél (Fotó: Schulek Tibor)

tőház, így újabb működő nosztalgiajármű-
vekkel gazdagodhat a flotta. Mátrai Imre 
üzemvezető Miskolcról büszkén említette, 
hogy egy alapítvánnyal közös szervezés-
ben több, mint húszezer utast köszönthet-
tek a naponta négyszer Lillafüredre közle-
kedő Mikulásvonatokon. Paulik János és 
Berki Zoltán a Transzbörzsöny kisvasút 
első évének forgalmi és üzemviteli tapasz-
talatait ismertette.
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Ingyenes InterRail bérlet fiataloknak

A Nagy Vasúti Stresszteszt
A vonatozás „romantikája” megfogta az Európai Parlament képviselőit is, 
azt gondolván, jó ötlet minden 18 éves EU-s polgár kezébe egy 22 napon 
keresztül az EU „teljes vasúthálózatán” korlátlan utazást lehetővé tevő vo-
natbérletet adni. A kezdeményezés most elvérezni látszik, de nem azért, 
mert a képviselők kipróbálták volna a szabadon vonatozás élményét, és 
rájöttek volna, hogy az valójában igen kötött útvonalokon, egyáltalán nem 
kínálati menetrendi és férőhelykínálat mellett és még ingyen bérlettel is 
rendkívül költségesen valósulhat csak meg!

ANDÓ GERGELY

A vonatozás nem is olcsóbb

Ahány ország, annyiféle vasútüzem, ezek 
pedig az Európai Unió mindennemű egy-
ségesítési szándékai ellenére jottányit 
sem közelednek egymáshoz. A vasúti bel-
ső szabályozások különbözősége még 
nem feltétlenül kéne kihasson a menet-
rendi kínálatra, ám a több országot érin-
tő vasúti járatok száma mégis csekély, 
hiszen minél több országban képes köz-
lekedni egy vasúti jármű, szükségszerű-
en annál drágább is, miközben speciális 
műszaki paramétereit (például a 200 km/
órás sebességre alkalmasságát vagy az 
alagutas előírások teljesítését) csak egy-
egy szakaszon tudja kihasználni, a többin 
az csak „holtköltség”.

Márpedig vasutazni piaci alapon szinte 
lehetetlen a személyszállításban, a pálya-
használati díjak, jármű-, energia- és hu-
mánköltségek hiába oszlanak szét több 
száz utas között, fajlagosan a vonatozás 
alig vagy egyáltalán nem olcsóbb, mint 
a buszos konkurencia vagy nagyobb tá-
volságok esetén a repülés. Ezért az EU 
összes tagállama erősen támogatja a bel-
földi vasúti személyszállítást – legalább 
a regionális forgalomban. A távolságiban 
már van/lehet némi verseny itt-ott, ám a 
nemzetköziben még annak ellenére sem, 
hogy ez a szegmens már liberalizált: 
csak Csehország és Szlovákia között jár 
nemzetközi magánvonat. A nemzetközi 
személyszállításban így az államvasutak 
egymás közötti megállapodásai domi-
nálnak, évtizedes hagyományok alapján, 

sokszor (főképp térségünkben) a közszol-
gáltatási szerződésekbe bevonva a nem-
zetközi vonatok belföldi szakaszait. Igaz, 
ma már van példa rá, hogy egyik-másik 
államvasút más országok hálózatára saját 
üzleti kockázatára bemerészkedik, de ezt 
kényszer hatására teszik, mivel a társvas-
út felmondta az eddigi megállapodást. Így 
kénytelen a MÁV-START (!) és az osztrák 
ÖBB Németországban saját költségen 
szolgáltatni az éjszakai vonatok esetében.

Szegényes menetrendi kínálat

A 22 napos, ifjúsági (immár 28 éves ko-
rig váltható) vonatbérlet ára 327 euró, a 
MÁV-START jegypénztáraiban 101 370 
forint – ilyet kapnának ingyen a fiatalok a 
javaslat szerint. Ez viszonylattól függően 
(nagyvárosok közötti utazást feltételezve) 
3–15 utazás alatt hozná vissza az árát, ha 
nem kellene extra sarcokkal számolni. A 
piaci alapú megközelítés okán ugyanis 
nemcsak a vasúti menetrendi kínálat ret-
tentően szegényes az EU tagállamok kö-
zött, de a meglévő vonatokra sokszor még 
borsos árú felárat is fizettetnek az amúgy 
„ingyen” utazókkal, így az InterRail bérle-
tesekkel is.

Az éjszakai vonatokon már az ülőhe-
lyért elkérnek Budapest–Berlin között 
14 eurót, fekvőhelyért (6 személyes 
fülkében) 34-et, miközben elővételben 
már 29, illetve 39 euróért is elérhető ez 
a szolgáltatás bárkinek, bérlet nélkül. A 
nagysebességű vonatok esetén hasonló 
tendenciák figyelhetők meg, a London–
Párizs vagy Párizs–Brüsszel járatokra 
egyenesen olcsóbb hónapokra előre 

megvenni a menetjegyet, mint helyjegyet 
váltani az InterRail bérlet mellé. A szabad 
európai barangolásban földrajzi okokból 
szinte kikerülhetetlen Franciaország, ahol 
a regionális személyszállítási hálózatok 
sokszor „nem érnek össze”, így a régiók 
között csak nagysebességű vonatokkal 
lehet a legtöbb esetben utazni tetemes 
idővesztesség nélkül, ám ennek igen bor-
sos ára van, a díjak 18 eurónál kezdőd-
nek (korlátozott számban!) és a piaci árnál 
végződnek. Ahol 15–20 eurós (vagy ma-
gasabb) felárat kell fizetni, ott alternatíva-
ként felmerül a fapados repülő és a busz.

A Bizottság már döntött?

A vasúti férőhelykínálat a legtöbb vonat 
esetén egész évben állandó, miközben 
az utazási igények szignifikánsan eltérő-
ek az egyes hónapokban. Ez azt jelenti, 
hogy az idegenforgalmi főszezonban Spa-
nyolországban, Olaszországban szinte 
lehetetlen helyjegyet kapni a távolsági vo-
natokra. De az sem jár sokkal jobban, aki 
előre megtervezné pontosan az utazását, 
hiszen például a spanyol és olasz belföldi 
vonatok az európai helyjegyrendszerben 
gyakorlatilag elérhetetlenek. Így aki a 
szabadon utazás illúzióján felbuzdulva a 
nyári hónapokban utazik, negatív élmé-
nyekkel gazdagodhat – már a több órás 
sorban állások okán is. Automatából és az 
interneten ugyanis többnyire nem vehető 
InterRail mellé helyjegy, a pénztárak szá-
mát pedig minden országban drasztiku-
san csökkentették még a főbb pályaudva-
rokon is! Az utazás szabadsága gyorsan 
el tud veszni egy (akárcsak néhány eurós) 
helyjegyért való (reménytelen) sorban ál-
lással…

A Financial Times brit üzleti lap feb-
ruár elején jelentette meg azt az „uniós 
forrásokból” származó értesülését, mely 
szerint az Európai Bizottság elvetette az 
uniós fiatalok számára ingyenes InterRail 
vasúti bérlet tervét, és helyette mindösz-
sze egy „felvizezett” javaslatot fog beter-
jeszteni az iskoláknak nyújtandó utazási 
támogatásokról. Becslések szerint a 

„A vasúti barangoláshoz felkészülten, türelemmel

és meglehetősen vastag pénztárcával kell hozzáfogni.”
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program évente mintegy kétmilliárd euró-
ba került volna (ezért a pénzért legalább 
6,1 millió, 22 napig érvényes bérlet lenne 
megváltható, bár ekkora tétel esetén biz-
tos elérhető volna 20–25 százalék ked-
vezmény, így az utasok száma még több 
is lehet), ráadásul felismerték, hogy „szá-
mos logisztikai probléma is nehezítené a 
megvalósítást”. Uniós tisztségviselők azt 
is megemlítették, hogy a javaslat „tisztes-
ségtelen előnyben” részesítene egyese-
ket másokkal szemben, azoknak ugyanis, 
akik nem Európa szárazföldi területein 
élnek, először el kellene jutniuk valahogy 
a vasúti hálózathoz. Szegény ciprusi, mal-
lorcai és máltai fiatalok…

Autóbusszal sem könnyebb

Az európai vasúti árufuvarozási folyosók-
ra rengeteg pénzt költő Európai Uniónak 
valamiért nem prioritás a nemzetközi 
vasúti személyszállítás fejlesztése, meg-
elégedtek e szegmens piaci liberalizáció-
jával – amitől még annál is kevesebb lett 
a nemzetközi vonat, mint amennyi addig 
volt. Világos, hogy a regionális nemzeti 
hálózatok viszonylag könnyen össze-

köthetők lennének oly módon, hogy az 
egyik országból a vonatok átmennek a 
szomszédos ország határállomásáig, 
első nagyobb városáig. Ehhez azonban 
valakinek finanszírozni kéne ezt közszol-
gáltatásként, ám egyik ország sem érzi 
feladatának, hogy másik ország területén 
ilyet rendeljen. Ráadásul e nemzetközi 
járatok díjszintje sem lehetne magasabb 
a normál belföldi regionális jegyárnál, az 
utasokat amúgy megillető kedvezménye-
ket is figyelembe véve. Így – jobb híján 
– az EU-nak kéne pályázható alapot lét-
rehoznia a nemzetközi személyszállítási 
közszolgáltatás társfinanszírozására. De 
ha már létezik ilyen alap, nem volna-e reá-
lis igény, hogy piaci alapon nem rentábilis 
távolsági nemzetközi viszonylatokkal is 
pályázni lehessen? Ráadásul nem is csak 
vonatokkal, de buszokkal is! Félreértés 
ne essék: Európa menetrend szerinti bu-
szokkal épp olyan nehezen járható be, 
mint vonattal. Számos olyan egymással 
szomszédos EU tagállam van, ahol egy 
kézen megszámolható a közös határukat 
metsző menetrend szerinti busz- és vonat-
járatok együttes száma.

Eljutási idők vasúton a nagyobb európai városok 
között. Az InterRail bérlet a Baltikumban
nem érvényes. Görögországba, illetve Svédország
és Finnország között nem jár nemzetközi vonat

Egy ötlet elvérzik

Európa soha nem lesz egységes piac, ha 
a közösségi közlekedési rendszereik nem 
átjárhatók! Ezt a felismerést pedig évente 
6–7 millió fiatal tehette volna magáévá, ha 
nem vérzett volna el az ingyen InterRail 
bérlet ötlete. Az európai nemzetközi vasúti 
személyszállításnak úgy kellett volna egy 
ilyen stresszteszt, mint egy falat kenyér, 
ez lehet ugyanis az egyetlen módja, hogy 
alulról jövő kezdeményezésként ismerjék 
fel a tagállamok, bizony szorosabb integ-
rációra volna e téren szükség. Ha 6 millió 
extra utas szállna a két nyári hónapban 
kétnaponta nemzetközi vonatra (fejenként 
tehát átlagosan 11-szer használva a bérle-
tet annak érvényessége alatt), az havonta 
33 millió nemzetközi utazást generálna, 
naponta 1,1 milliót – a MÁV-START napi 
teljes utasforgalmának a dupláját. Ennyi 
utas elszállítására 2200-zal több (leg-
alább 500 férőhelyes) nemzetközi vo-
natot kéne naponta közlekedtetni, azaz 
legalább háromszor-négyszer többet a 
meglévőknél!

E program híján marad az eddigi ten-
dencia: megnyitnak (regionális politikai 
okból) még több repteret személyforga-
lomra, miközben a hub repterek forgalma 
már csak nehezen bővíthető, így az új 
repülőterekről csak szintén korlátozott át-
szállási kapcsolatokkal rendelkező repü-
lőterek lesznek elérhetők. (A fapados tár-
saságok amúgy sem kínálnak átszállásos 
utakat, más cégek meg nem preferálnak 
vidéki reptereket.) Ezzel párhuzamosan 
pedig mindent a piacra bíznak, így csak 
ott lesz/marad nemzetközi menetrend 
szerinti személyszállítás (busszal, kis-
busszal vagy vonattal), ahol ez piaci ala-
pon megéri – azaz a jelenleginél is sokkal 
kevesebb relációban, de ott akár a ható-
sági áras belföldinél is kedvezőbb tarifák-
kal! Hiszen egy Budapest–Szombathely 
egy útra szóló teljes árú vonatjegy árából 
fél Európába el lehet jutni egymással ver-
sengő közvetlen repülő-, vonat- vagy au-
tóbuszjárattal. Persze ahova nem megy 
közvetlen járat, mert nem éri meg, oda 
csak aranyáron, többszöri átszállással, 
nagy kerülővel, borzasztóan hosszú idő 
alatt juthatunk el már most is – egy egysé-
ges, átjárható, európai léptékű közösségi 
közlekedési rendszer híján.

„A felárak rendszere átláthatatlan és olyan díjszabási

ismereteket feltételez, amikkel az átlagutas nem rendelkezhet.”
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A közforgalmú repülést súlyosan veszélyeztetik a lézerfények és a drónok

Repülésbiztonság 2016-ban
Mindössze egy szerencsétlenségen múlt, hogy megtört az évek óta javuló 
tendencia, és 2016-ban többen haltak meg légi katasztrófákban, mint a 
korábbi rekordnak tekinthető évben. Ugyanakkor a bővülő forgalom mel-
lett tovább csökkent az egy utazásra eső események száma, tehát összes-
ségében javult a légi közlekedés biztonsága.

SCHULEK TIBOR

19 baleset, 325 áldozat

Tendenciájában hosszú évek óta kisebb 
a közforgalmú repüléssel járó veszély, és 
abszolút értékben is csökkent a légi bal-
esetek, illetve az ehhez kapcsolódó halál-
esetek száma, szerte a világban. Szigo-
rúan a számok nyelvén: az Aviaton Safety 
Network összefoglalója szerint tavaly 19 
halálos közforgalmú légi balesetben 325-
en vesztették életüket. A fejlődő technika, 
az egyre szigorúbb biztonsági szabályok 
következetes alkalmazása a fejlett világ 
mellett a fejlődő országok közlekedésbiz-
tonságán is sokat javítottak. Az automata 

üzemanyaggal szállt fel a bolíviai LAMIA lé-
gitársaság Avrojet 85-ös repülője Medellín 
városa felé, majd az irányítástól sem kért 
segítséget a legutolsó pillanatig. Súlyos bal-
esetet szenvedett egy neves arab diszkont 
légitársaság gépe is, amikor a Dubajból ér-
kező repülő egy heves viharban négyszer 
próbált meg leszállni a Don melletti Rosz-
tov repülőterén, de az utolsó megközelítés 
alkalmával a pilóták elvesztették a repülő 

kezni az Alekszandrov művészeti együttes 
balesetéről, amelyik egy katonai utas-
szállító Tu-154-es fedélzetén érte őket, 
Szocsi közelében. A nyolcvanöt utas és 
a nyolcfős személyzet egyetlen tagja sem 
élte túl a vízbe csapódást.

Elvakított pilóták

Szerencsére magyar repülőgéppel nem 
történt halálos baleset a közforgalmú re-
pülésben, de augusztus 5-én az ASL Air-
lines magyar lajtsromban lévő teherszál-
lító 737-es repülőgépe az olaszországi 
Bergamo repülőterén túl későn ért földet, 
majd az esős időjárási körülmények kö-
zött nem tudott megállni. A kifutópályáról 
kitörve egy parkolón áthaladva a közútig 
csúszott az összetört repülőgép, és saj-
nos a pilótái is megsérültek. A repülő orr-
része talán kiállítási tárgyként vissza fog 
térni Magyarországra.

A közforgalmú repülést évek óta ve-
szélyeztetik az erős lézerfények, ame-

rendszerek sok pilótahibát ki tudnak vé-
deni, és a rossz időjárási körülmények kö-
zött nagymértékben segítik a biztonságos 
közlekedést. Ugyanakkor ebben az évben 
is történtek szándékos cselekmények, 
amelyek rontottak a statisztikán. Vélhe-
tően egy bombarobbanás miatt zuhant le 
a Földközi-tenger felett haladó egyiptomi 
A320-as, valamint szerencsés, mindösz-
sze a merénylő halálát okozó robbanás 
történt egy szomáliai légibuszon.

Erőltetett leszállás

Közfeltűnést keltett, amikor egy teljes fut-
ballcsapat (összesen 71 fő) veszett oda, 
egy elsőre érthetetlennek tűnő novemberi, 
kolumbiai katasztrófában. Szinte felfogha-
tatlan, hogy nem a megfelelő mennyiségű 

feletti uralmukat, és lezuhantak. A vizsgá-
lat még nem zárult le, de felmerült annak a 
lehetősége, hogy a társaság központjából 
erőltették a leszállást, a kitérő repülőtérre 
történő biztonságos eljutás helyett.

Több baleset történt teherszállító repü-
lőgéppel, ahol általában régebbi gépek 
repülnek, valamint a szabályokat is ese-
tenként lazábban kezelik. Oroszország-
ban egy tűzoltó repülő is lezuhant, ahol a 
teljes személyzet odaveszett. Más statisz-
tikában szerepel ugyan, de meg kell emlé-

lyek gyakran egy pillanatra megvakítják a 
pilótákat, ami a leszállások pillanatában 
nagyon veszélyes lehet. Idén is sok ilyen 
bejelentés érkezett a repülőterek köze-
léből. Gyakran a kereskedelmi forgalom-
ban kapható eszközök is súlyosan veszé-
lyeztethetik a biztonságot, a lézerfények 
mellett a drónok is ilyenek. Egyre több 
ember hódol a videózás és fényképezés 
szenvedélyének ezekkel az eszközökkel. 
Sajnos ennek veszélye már több légi jár-
mű veszélyeztetés és egy budapesti, Sza-
badság hídon történt baleset után itthon is 
tisztán látszik. Baleset ugyan nem történt 
tavaly a lítium akkumulátorok szállításából 
vagy használatából, de egy telefontípus 
üzemeltetését, majd szállíthatóságát is 
meg kellett tiltani a repülőgépek fedélze-
tén a kigyulladó akkumulátorok miatt.

Az automata rendszerek sok pi-

lótahibát ki tudnak védeni, és 

a rossz időjárási körülmények 

között nagymértékben segítik a 

biztonságos közlekedést.

Az ASL Airlines magyar 

lajtsromban lévő teherszállító 

737-es repülőgépe kitört a kifu-

tópályáról, és egy parkolón átha-

ladva a közútig csúszott.
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A fapadosok újabb piacokat vehetnek el a hálózatos légitársaságoktól

A hosszú távú diszkont repülés éve jöhet

Olcsó és hosszú repülőutakat ed-
dig csak ritkán kínáltak a légitársa-
ságok, de a diszkont cégek új stra-
tégiája mentén 2017-től az áttörés 
megérkezhet Európába.

SCHULEK TIBOR

Az Icelandic-től a Norwegianig

A hosszú távú diszkont modellben törté-
nő repülésnek voltak előzményei Euró-
pában. Az Icelandic Airlines a hatvanas 
években olcsó összeköttetést kínált Euró-
pa és az Egyesült Államok között, igaz a 
szigeten történő átszállással. A brit Laker 
Airways 1977-től kínált olcsó közvetlen 
járatokat London és New York között, de 
a nyolcvanas évek gazdasági recessziójá-
ban elvérzett. A maláj AirAsiaX 2009-től 
pár évig repült Londonba és Párizsba, de 
a legutóbbi gazdasági válság hatására 
ezeket felfüggesztette. Kérész életűnek 
bizonyult az Oasis Hong Kong Airlines 
próbálkozása is.

A Norwegian Air Shuttle sikeres volt a 
skandináv fapados piacon, így a diszkont 
modell Európán belül bevált megoldása-
ival és az új, gazdaságos, szélestörzsű 
Boeing 787-es gépeivel néhány éve 
megjelent a hosszú távú repülés piacán. 
A Norvégiában bejegyzett, tehát Európai 
Unión kívüli anyavállalat hálózatának és 
járatszámának meghatározása a két or-
szág, Norvégia és az USA kétoldalú légi-
közlekedési megállapodása alapján indult 

el, de ennek bővíthetősége erősen limitált 
volt. Ezért egy hosszas eljárásban, egy ír 
leányvállalat segítségével megszerezte az 
EU és Amerika közötti repülési engedé-
lyeket, és a közben beérkező repülőkkel 
2017-ben jelentősen emeli az Atlanti-óce-
án felett repülő piros-fehér gépek számát.

Az írországi és skóciai repterek mellett 
Skandináviából is repülnek az Egyesült 
Államokba, így Oslo, Bergen és Koppen-
hága, illetve London Gatwick és Párizs is 
részese lesz a Norwegian észak-atlanti 
hálózatának. A cég 787-8-as repülőgé-
pei 291 utast szállítanak, míg a nagyobb 
787-9-es típusai 344 ülésessel repülnek. 
Ugyanakkor még az idén megérkezhet 
a vadonatúj 737MAX8-as keskenytör-
zsű repülőgépük is a Boeing gyárából, 
amellyel meglepő módon másodlagos 
transzatlanti útvonalakat is szeretnének 
repülni, például Boston–London Gatwick 
között. A légitársaság öt árkategóriát kí-
nál, amelyben jelentősek a csomagokra 
vonatkozó eltérések. Fizetni kell a fedél-
zeti étkezésért, de még az alváshoz szük-
séges plédért és a fejhallgatóért is.

Erős nyomás a piacon

Nem a norvég cég az egyetlen, amelyik 
mozgolódik ezen a piacon. A Westjet hat 
kanadai várost fog összekötni Londonnal, 
és az izlandi fapados WOW Air is bővíti a 
járatait mindkét irányba, életben tartva a 
szigeten történő átszállást a kispénzű uta-
zók számára. Ezeken a gépeken is külön 
kell fizetni a csomagfeladásért, a fedél-

zeti étkezésért. Kedvezményes jegyárai 
sokszor versenyképesek az USA nyugati 
partjára is.

Ázsia vezető diszkont cége is visszatér 
és 377 személyes, kicsit régebbi A330-
asokkal megpróbálja újra a London–Ku-
ala Lumpur útvonal lefölözését, majd 
hamarosan forgalomba állítja a gazdasá-
gosabb Airbus A330Neo gépeket. Az ára-
zási elv itt is hasonló, az alapárban nincs 
semmilyen fedélzeti ellátás és poggyász, 
de pénzért étel, ital vásárolható, takaró és 
szórakoztató eszközök bérelhetőek. Ta-
valy év végén felmerült, hogy az AirAsiaX 
Prágába, illetve Budapestre is tervez já-
ratot, de biztosabb információ eddig nem 
került napvilágra. A Scoot, a Singapore 
Airlines diszkont cége pedig Athénba indít 
járatot.

A hálózatos légitársaságok érzik az 
erős nyomást a piacon, így olcsóbb jegy-
árakat kell biztosítaniuk a turista osztá-
lyon. A korábban szélesebb ülésekkel 
és nagyobb lábtérrel rendelt gépeket az 
időszakos karbantartáson átszékezik, így 
akár egy sorban is többen ülnek majd, 
hogy növeljék a befogadóképességet. 
Amelyik nagyobb légitársaságnál még 
nincs házon belüli diszkont leányvállalat, 
ott ennek alapítása is szóba kerül. Az IAG 
(vagyis a British Airways, az Iberia és a 
Vueling anyacége) Barcelonából, az Air 
France Párizsból tervez diszkont jellegű 
interkontinentális járatokat. Az Eurowings 
(Lufthansa) és az Air Berlin újragondol-
ja az eddig csak nyaralóhelyekre repülő 
szélestörzsű flottájának lehetőségeit.

AirAsiaX: London, Párizs már nem, Budapest, Prága még nem A fapados Norwegian néhány
éve hosszú távokat is repül

A Scoot, a Singapore Airlines
diszkont cége Athént vette célba

LÉGI KÖZLEKEDÉS
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Vezetés közbeni
zavaró tényezők hatásai
Az Európai Bizottság közlekedésbiztonsági kérdésekben szorosan együtt-
működik a Közlekedésbiztonsági Magas Szintű Munkacsoporttal (High 
Level Group on Road Safety – HLG), mely az egyes nemzetekből érkezett 
szakmai vezetőket, illetve delegáltakat foglalja magába. A HLG 2014. feb-
ruár 25-ei ülésén a résztvevők egyetértésben deklarálták, hogy a vezetés 
közbeni figyelemelterelő tevékenységek, eszközök és hatások közleke-
désbiztonsági szempontból folyamatosan növekvő problémát jelentenek, 
hiszen hatásukra jelentős mértékben növekszik a balesetek bekövetkezé-
si valószínűsége, ami sürgős beavatkozást tesz indokolttá. A problémakör 
súlyossága miatt a HLG az Európai Bizottság felé jelezte, hogy a lehetsé-
ges intézkedéscsomagok megállapítása érdekében az egyes tagállamok-
ra vonatkozó értékelő-elemző helyzetfeltárás készítése szükséges.

BERTA TAMÁS, SIPOS TIBOR

A zavaró tényezőkről

A kutatás nagyon fontos, hiszen a zavaró 
tényezők minden gépjárművezetőt érin-
tenek egy bizonyos mértékben, és befo-
lyásolják a vezetési teljesítményt. A za-
varó tényező egyrészt mozgásos szinten 
zavarja meg a vezetőt, másrészt figyelmi 
szinten, azaz a kognitív teljesítményt ront-
ja vezetés közben. Hatásukra a vezető 
az elterelő tevékenységre vagy ingerre 
fókuszál, és így a vezetés közben várat-
lanul megjelenő helyzetek, ingerek nem 
váltják ki a megfelelő válaszreakciót, ezért 

a baleset kockázata megnő. A rutinszerű 
tevékenységeket a figyelemelterelődés 
kevésbé zavarja meg, pl. nagyobb gyakor-
lattal rendelkező vezetőnél a normál meg-
szokott helyen történő vezetést kevésbé 
zavarhatja meg a figyelem elterelődése, 
azonban egy-egy váratlan helyzetre nem 
tud időben, megfelelően reagálni.

Vannak olyan személyes jellemzői a 
vezetőnek, amelyek hatással vannak arra, 
hogy a figyelem elterelődése vezetés köz-
ben mekkora baleseti kockázatnöveke-
dést jelent. Ilyenek az életkor és a vezetési 
tapasztalat. Idősebb emberek jellemzően 
kevésbé tudják a figyelmüket megosztani 
két feladat között vezetés közben, mint a 

fiatalok. Fiatal, kezdő vezetők teljesítmé-
nyét viszont jobban rontja egy megzavaró 
hatás, mint a tapasztaltabbakét.

A vezetők időnként kompenzációs 
stratégiát alkalmaznak, mivel tudják, hogy 
lassabban tudnak csak reagálni esemé-
nyekre, miközben telefonálnak. A sebes-
ség csökkentése és nagyobb követési 
távolság tartása csökkentheti a figyelem 
elterelődésének baleseti kockázatát, de 
a megnövekedett reakcióidő váratlan ese-
mények esetén még így is különösen nö-
veli a baleset bekövetkeztének az esélyét.

A vizsgálatról

A vezetést befolyásoló tényezők hatása-
inak meghatározásához első lépésben 
a vizsgálatba vonható tényezőket azo-
nosítottuk. Azonban a meghatározott 28 
lehetséges alaptényező (1. táblázat) vizs-
gálatára a rendelkezésre álló erőforrások 
miatt nem volt lehetőség. Így a tényezőket 
egy hasonlósági mátrixba (1. ábra) ren-
deztük, majd a lehatárolásokat követően 
5 tényező (szöveges üzenet írása, mobil-
telefonálás vagy utasokkal beszélgetés, 
evés-ivás, út menti érdekesség) mélyvizs-
gálatát tudtuk elvégezni.

Alapvetően három összefüggő mé-
rési eljárást dolgoztunk ki, mely a kö-
vetkező elemekből állt össze: kérdőív 
alkalmazása, szimulátoros vizsgálatok 
szemmozgáskövető rendszerrel, tanpá-
lyás vizsgálatok. A vizsgálatba vonható 
személyeknek megküldtünk egy általunk 
meghatározott önkitöltős kérdőívet, amit 
1566 személy töltött ki. A kérdőív kiértéke-
lése után kiválasztottuk a további vizsgá-
latba vonható személyeket. A kiválasztás 
alapját a korcsoport, a minta nagyságát 
a rendelkezésre álló erőforrás határozta 
meg. Így 100 fő 30–60 év közötti sze-
mélyt vontunk be a további vizsgálatokba.

Szimulátoros vizsgálatot végeztünk, 
ugyanis a szimulált környezet lehetőséget 
biztosít a járművezetői attitűdök egyszerű, 
ellenőrzött mérésére. Szimulált környe-
zetben a „ceterus paribus”elv1 alapján a 
vezetési paraméterekre hatást gyakorló 

1 . ábra: Vezetésre hatást gyakorló zavaró tényezők hasonlósági mátrixa

Forrás: saját szerkesztés, optimalworkshop alapján

1 Egy tényező megváltoztatásával, a többi vál-
tozatlanul hagyásával elemezzük a vizsgált 
jelenséget.
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komplex tényezők elemzése során akár 
egyetlen, adott tényező megváltoztatá-
sával elemezhetőek a változások. A mé-
rési koncepció kidolgozása során éppen 
ezért ügyeltünk arra, hogy a szimulátoron 
alkalmazott vezetési körülmények és mé-
rési programok minden egyes járműveze-
tő vizsgálata során megegyezzenek. Az 
elvégzendő feladatok, teljesítendő pályák 
egy-egy vizsgálaton belül is azonosak 
voltak, azaz az egyes feladattípusok tel-
jesítése során lényeges változást csak a 
zavaró tényezők változása jelentett.

A szimulátor az egyes pályák teljesíté-
se során a járművezetők főbb cselekvé-
seit, vezetési paramétereit folyamatosan 
regisztrálta, majd a mérés végén össze-
foglaló táblázatokban jelenítette meg. 
Ezen adatok alapján az egyes járműveze-
tők szabálykövetési hajlandósága, hibá-
zási gyakoriságai, reakcióidőre vonatkozó 
és egyéb vezetési paraméterei értékelhe-
tővé és összehasonlíthatóvá váltak.

A szimulátoros mérés kiegészítése-
ként 50 fő esetén szemmozgáskövető 
rendszert is alkalmaztunk, melynek segít-
ségével a vezetők által látott kép és tekin-
tetük azon való dinamikus elhelyezkedé-
se, mozgása utólag elemezhetővé vált. A 
zavaró tényezők közül az üzenetírás az, 
mely a járművezetők tekintetét fizikailag is 
elvonja az útról és a környezetről. A szem-
üveg által gyűjtött adatok alapján ennek 
pontos mértéke is meghatározásra került.

A szimulátoros vizsgálatok elvégzését 
követően, a valós vezetésnek leginkább 
megfelelő vezetéstechnikai pályán, a 
szimulátoros vizsgálaton részt vevő sze-
mélyekkel mértük fel személyenként a 
tényezők vezetésre gyakorolt hatását ún. 
rántópadon, szlalompályán, vészfékezési 
pályán, körpályán és szabad felhasználá-
sú aszfaltfelületen.

1. táblázat: Vezetésre hatást gyakorló tényezők kategorizálása és a mélyvizsgálatra kiválasztott tényezők

Járművön belüli mozgás, 
kognitiv/mentális, vizuális

Járművön belüli, kognitív/
mentális

Járművön belüli, kognitív, 
mozgásos, vizuális

Járművön kívüli cselekvő/
mozgásos, vizuális

hívás fogadása telefonon fáradtság/álmosság dohányzás más autós zavaró viselkedése

internetezés gyerekgondozás evés/ivás reklámtábla

navigációs eszköz használata másra gondolás kutya/rovar a járműben út menti érdekesség

olvasás stressz leesett tárgy keresése
túl bonyolult forgalmi 
jelzésképek

papír alapú térkép olvasása telefonhívás kihangosítón rádiókezelés kormányról  

szöveges üzenetírás utasokkal beszélgetés
rádió/CD-lejátszó kezelése 
középkonzolon  

telefonálás kézben tartott 
eszközön

veszekedés vezetés közben szépségápolás

telefonhívás kezdeményezése zenehallgatás túl hangosan  

zenehallgatás normál hangerőn

Forrás: Vezetés közbeni figyelemelterelő hatások vizsgálata (Sipos et al., 2016)

2. ábra: Az ivás mint zavaró tényező vizsgálata szimulátoros környezetben

Forrás: saját készítés

3. ábra: A mérés során alkalmazott szemmozgáskövető rendszer

Forrás: saját készítés

A járművek mozgásait, a kormányál-

lást, a jármű helyzetét, a környezeti jel-

lemzőket egy speciális mérőrendszerrel 

mértük, valamint videófelvételt is készítet-

tünk minden egyes manőverről.

Az eredmények

A vizsgálatok elvégzése közben az összes 
feladatról, 100 személyről személyenként 
közel 200 paramétert gyűjtöttünk. Az ada-
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tok feldolgozását követően matematikai-
statisztikai módszerekkel elemeztük, majd 
értékeltük a felmért adatokat. A követke-
zőkben a referenciaméréshez képest a 
zavaró tényezők hatására szignifikáns kü-
lönbséget mutató változókat mutatjuk be.

A járművezetők vezetés közbeni „hi-
bázási gyakorisága” telefonálás közben 
szignifikánsan növekedett. A követési 
távolság be nem tartása 8,1%-kal, az 
irányjelzők használatának elmulasztása 
37,7%-kal növekedett.

A járművezetés során telefonálás köz-
ben a járművezetők egyik keze foglalt. 
A csökkent képességű sebességvál-
tó-kezelés miatt a gépjárművek átlagos 
fordulatszáma 6,8%-kal növekedett, ami 

összességében 7,7%-os üzemanyagfo-
gyasztás-növekedést okozott.

A járművek átlagsebessége telefoná-
lás közben 2,6%-kal csökkent, alacso-
nyabb átlagsebességgel tudtak a kijelölt 
pályán végighaladni. Az átlagsebesség 
csökkenését jellemzően a manőverezési 
képesség csökkenése okozta. A szlalom 
feladatnál a telefonálás esetén érezhető 
volt, hogy a másodrendű feladat (telefoná-
lás) ellátása háttérbe szorult.

Ellenben a gyorshajtások száma 
87,5%-kal emelkedett (90 km/h sebes-
séghatár 15 km/h-val való túllépése), így 
a szekunder tevékenység ellátása miatt a 
gépjárművek sebessége jelentős ingado-
zást mutatott.

A kormányzás időtartama a zavaró té-
nyezők mellett megnövekedett, ami azt 
mutatja, hogy a kormányzási manőver 
lassúbbá vált. Ez a jármű stabilizálását 
gátolja, ugyanis megcsúszáskor arra van 
szükség, hogy a kormányzott kerekek 
mihamarabb a csúszás irányába álljanak, 
hogy a gördülésük biztosításra kerüljön.

Az átlagos üzemanyag-fogyasztás 
értéke zavaró tényező nélkül szignifikán-
san alacsonyabb volt mind a telefonálás 
(+7,7%), mind az ivás (+4,6%) közben mért 
értékeknél.

A fékezési feladatnál a sofőröktől 
megkövetelt sebességérték elérése és 
megtartása zavaró tényezők nélkül és te-
lefonálás közben sikerült, azonban ivás 
közben kismértékben, üzenetírás közben 
pedig jelentősen elmaradt attól.

A zavaró tényezők hatásai a legerő-
sebb módon a reakcióidők közti különb-
ségekben mutatkoztak meg. Az átlagos 
reakcióidő értékek a vizsgálatok esetén 
ivás közben 8,3%-os, telefonálás köz-
ben 16,8%-os, SMS írás közben pedig 
39,9%-os növekedést mutattak.

A fékpedál kezelésének dinamikája az 
SMS írás során eredményezett szignifikáns 
eltérést. Az üzenetírás közben végrehajtott 
vészfékezés során a járművezetők ala-
csonyabb (-1,15%) lassulást értek el, mint 
amelyre zavarás nélkül képesek voltak.

A szimulátoros mérést kiegészítő 
szemmozgásfigyelő szemüveg által szol-
gáltatott mérési adatok alapján megállapí-
tottuk, hogy a vészfékezési feladat során 
az üzenetírási folyamat alatt a járművezetők 
átlagosan a teljes vezetési idő 44,5%-ában 
a telefonjukat nézik az út és a vezetési kör-
nyezetük helyett, ami alatt jelentős távolsá-
gokat gyakorlatilag „vakon”, 39,9%-os re-
akcióidő-növekedés mellett tesznek meg.

4. ábra: Megcsúszás a rántópadon

Forrás: saját szerkesztés

5. ábra: Zavaró tényező hatása alatt végzett hangvillafeladat

Forrás: saját felvétel

2. táblázat: Vezetésre hatást gyakorló, szignifikáns eltérést mutató tényezők

Zava-
rás

Mért változó Mértékegység
Változás 
mértéke

Változás 
mértéke [%]

Referencia 
átlaga

te
le

fo
ná

lá
s

fordulatszám-változás [ford/min] 130,00 6,8% 1907,40

átlagsebesség-változás [km/h] –1,42 –2,6% 54,56

üzemanyag-fogyasztás [l/100 km] 1,05 7,7% 13,51

fékezési reakcióidő változása [sec] 0,11 16,8% 0,63

követési távolság hibák változása [db/fő/3,5 km] 0,70 8,1% 8,66

irányjelző használati hibák változása [db/fő/3,5 km] 0,81 37,7% 2,15

gyorshajtások száma [db/fő/3,5 km] 0,17 87,5% 0,19

iv
ás

üzemanyag-fogyasztás [l/100 km] 0,62 4,6% 13,51

fékezési reakcióidő változása [sec] 0,05 8,3% 0,63

sebességválasztás az ajánlott [100 km/h] sebességhez képest [km/h] –1,34 –1,3% 100,30

irányjelző használati hibák változása [db] 0,46 21,6% 2,15

sm
s fékezési reakcióidő változása [sec] 0,25 39,9% 0,63

sebességválasztás az ajánlott [100 km/h] sebességhez képest [km/h] –9,17 –9,1% 100,30

Forrás: saját szerkesztés
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Az eredmények értékelését követően, 
a nemzetközi szakirodalmi dokumentu-
mok alapján célunk volt meghatározni, 
hogy a reakcióidőben történt változások 
milyen hatást gyakorolnak a halálozás va-
lószínűségére.

Feltételezzük, hogy a mérések so-
rán kapott referencia reakcióidők ese-
tén (0,63 mp), 90 km/h sebességről a 
járművezető éppen meg tud állni száraz 
útburkolat esetén (7,5 m/s2 lassulás mel-
lett) egy kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt. 
Így a reakcióidő által megtett távolság 
15,75 m, a fékút 41,67 m, tehát a teljes 
féktávolság 57,41m. Majd vizsgáljuk meg 
azt az esetet, amikor a zavaró tényezők 
hatására megnövekszik a reakcióidő, és 
így bekövetkezik egy személysérüléses 
közúti baleset. A zavaró tényezők hatásá-
ra megváltozott reakcióidő alatt megtett 
távolságokat a 6. ábra mutatja.

A reakcióidőben mért legnagyobb vál-
tozás szöveges üzenet írása során adó-
dott. Ennek átlagértéke 0,88 mp, mely 
alatt 90 km/h sebesség mellett 22 m-t 
tesznek meg. A féktávolság 63,67 méter-
re növekszik, és így kialakul a közúti köz-
lekedési baleset, ahol az ütközési sebes-
ség 34,85 km/h.

Rosén és Sander kutatásai alapján 
meghatároztuk a zavaró tényezők hatásá-
ra megnövekedett reakcióidő miatt, eltérő 
elütési sebességek mellett kialakuló halá-
lozási valószínűséget (Rosén and Sander, 
2009), melynek értéke 2,27%-ra adódott 
abban az esetben, ha a járművezető reak-
cióideje 0,25 mp-cel rosszabb (SMS írás 
közben) a zavarás nélküli esethez képest.

Megjegyezzük, hogy 30–35 km/h 
ütközési sebesség esetén Anderson 
(1997) alapján a halálozás valószínűsége 
8%, Pasanen (1992) alapján 6%, Ashton 
(1982) alapján 5%.

A fenti számítások 90 km/h kezdőse-
besség mellett, száraz útburkolaton el-
érhető átlagos lassulási értékek esetén 
adódtak. Ugyanezeket a vizsgálatokat 
elvégeztük az emelt sebességű útszaka-
szok 110 km/h-ás megengedett sebes-
ség értékeire vonatkozóan, mind száraz 
(7,5 m/s2), mind nedves útburkolaton elér-
hető átlagos lassulási értékekre (4,5 m/s2)
vonatkozóan is, melynek eredményeit a 
4. táblázatban foglaltuk össze.

A halálozási valószínűségek száraz 
aszfalton a 90 km/h kezdősebességnél 
tapasztalt értékeknél még magasabbak 
abban az esetben, ha a járművezetők 
emelt sebességgel (110 km/h) haladnak.  
Ekkor a zavaró tényezők miatt romlott re-
akcióidők következtében egy egyébként 
éppen elkerülhető baleset során az ütkö-
zési sebességek ivás közben 17,26 km/h, 
telefonálás közben 25,57 km/h, üzenet-
írás közben pedig 38,55 km/h értékre 
adódnak. Nedves útburkolaton ugyanak-

kor a fékutak növekednek, a fékezés dina-
mikája ezáltal csökken, így a reakcióidők 
alatt megtett, a zavaró tényezők hatására 
meghosszabbodó reakciótávok a teljes 

féktávolságnak kisebb hányadát jelentik 
a száraz körülményekhez képest. Ebből 
adódóan magas kezdősebesség mellett 
is kisebb elütési sebességek adódnak.

 6. ábra: Reakcióidő alatt megtett távolságok alakulása
a sebesség függvényében (száraz útburkolaton)

Forrás: saját szerkesztés

3. táblázat: Vezetést zavaró tényezők miatt megnövekedett reakció hatására kialakuló 
halálozási valószínűség (száraz útburkolaton)

Referencia Ivás Telefonálás SMS írás

Kezdősebesség [km/h] 90 90 90 90
Lassulás [m/s2] 7,5 7,5 7,5 7,5
Reakcióidő [s] 0,63 0,68 0,74 0,88
Reakcióidő alatt megtett táv [m] 15,75 17 18,5 22
Féktávolság [m] 57,42 58,67 60,17 63,67
Ütközési sebesség [km/h] 0,00 15,57 23,11 34,85
Halálozás valószínűsége [%] 0,00% 0,41% 0,80% 2,27%

Forrás: saját szerkesztés

4. táblázat: Vezetést zavaró tényezők miatt megnövekedett reakció hatására kialakuló 
halálozási valószínűségek (110 km/h kezdősebességgel)

Száraz aszfalton (lassulás = 7,5 m/s2)
Referencia Ivás Telefonálás SMS írás

Kezdősebesség [km/h] 110 110 110 110
Reakcióidő [s] 0,63 0,68 0,74 0,88
Reakcióidő alatt megtett táv [m] 19,25 20,78 22,61 26,89
Féktávolság [m] 81,49 83,02 84,85 89,13
Ütközési sebesség [km/h] 0,00 17,26 25,57 38,55
Halálozás valószínűsége [%] 0,00% 0,47% 1,00% 3,13%

Nedves aszfalton (lassulás = 4,5 m/s2)
Referencia Ivás Telefonálás SMS írás

Kezdősebesség [km/h] 110 110 110 110
Reakcióidő [s] 0,63 0,68 0,74 0,88
Reakcióidő alatt megtett táv [m] 19,25 20,78 22,61 26,89
Féktávolság [m] 122,99 124,52 126,35 130,63
Ütközési sebesség [km/h] 0,00 13,35 19,79 29,85
Halálozás valószínűsége [%] 0,00% 0,33% 0,59% 1,46%

Forrás: saját szerkesztés
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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.

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 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.

Bajai Gabona Partnerség Találkozó – 2017. június 8.
A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. szervezésében kerül sor a hagyomá-
nyos rendezvényre, mely idén is kétnapos lesz: előest (vacsorával egybekötött kötetlen 
szakmai beszélgetés a szakminisztériumok, érdekképviseleti szervek és a szakma képvi-
selőivel) + a konferencia napja – ezúttal is „a szántóföldtől a fogyasztóig” szlogen jegyében.

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.

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.






