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A MÁV-START Zrt. képviselői: balról Kiss László műszaki igazgató, Molnárné Horilla
Marianna biztosítási szakelőadó és Csépke András vezérigazgató a konferencián adták
át a vasútvállalatok javaslatcsomagját a „karbantartós” NFM rendelethez Mosóczi László
közlekedésért felelős helyettes államtitkárnak

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület szervezte meg idén a vasúti szektor tavaszi konferenciáját, HUNGRAIL
Vasútakadémia Konferencia néven május
3-án, a New York-palotában lévő exkluzív Boscolo Hotelben. Az esemény fókuszában a hazai kötöttpályás járműgyártás
újbóli felvirágoztatása állt, az e témában
elhangzott előadásokat e lapszámunk
14-19. oldalán részletesen ismertetjük, míg
a vasúti árufuvarozás versenyképességéről
szóló prezentációk szerkesztett változatát
testvérlapunk, a NavigátorVilág májusi lapszámában közöljük (illetve a későbbiekben

KÖZLEKEDÉSVILÁG
I. évfolyam, 4–5. szám

honlapunkon, a kozlekedesvilag.hu-n is olvashatók lesznek).
A legnagyobb figyelmet (és visszhangot) az utóbbi témakörben a belgrádi
vasútról Pafféri Zoltán, a Kínai-Magyar
Vasúti Zrt. vezérigazgatójának előadása
kapta, aki megerősítette, hogy minden
sajtóhír ellenére az előkészítés gőzerővel
halad, a beruházási szándék magyar és
kínai részről is stabil. Döccenőt csak az
jelenthetne, ha a szerb oldalon nem épülne új vasúti pálya, ám a projektet ott is komolyan gondolják: a szerb miniszerelnök
Kínában 3,2 milliárd eurós megállapodást

ír alá hamarosan, amiből 650 millió eurót
az Újvidék–Szabadka szakaszra szánnak
– a többiből Belgrádból Montenegró irányába épülhet meg az autópálya. Az Újvidék–Belgrád vonalszakasz orosz hitelből
készül el. Ami a magyar szakaszt illeti: a
kormány még mindig számol a költséges
Budapesten belüli nyomvonal-korrekcióval, valamint megerősítették, hogy az eddig a kivitelezés költségeként megadott
ár nettó összeg, ami sem az áfát, sem a
hitelköltséget, sem az új nyomvonal árát
nem tartalmazza.
A vasúti árufuvarozási versenyképesség egyik érdekes aspektusáról tartott
előadást Vásárhelyi Árpád, a Schenker
Kft. vasúti kérdésekben is jártas ügyvezetője, aki rámutatott, hogy német nyelvterületen 2020-tól elvárás a zajcsökkentett fékszerkezet a tehervagonokon, a
DB Csoport pedig eddigre át is alakítja
a maga vagonjait, így nyílt kérdés, milyen
díjtételre számíthatnak az erre addig nem
költő vagontulajdonosok az ezt elváró országokban.
Örökzöld téma a vasúti konferenciákon a képzési rendelet felülvizsgálata.
A jelenlegi szabályok számos ponton
nem életszerűek, így egy-egy képesítés
sokszor csak aránytalanul költségesen
szerezhető meg – amit végső soron a
vasúti fuvardíjakban kell valamiképp megjeleníteni. Márpedig a dolgozókat képezni
kell, hiszen már most is akut létszámhiány
van számos munkakörben. Tolatásvezető
híján már jelenleg is rendszeresen kell elhalasztani kocsimozgatást, melynek költségét valakinek szintén állnia kell…
Andó Gergely
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A világ legforgalmasabb repülőterei
Körülbelül 800 millió utas fordult meg tavaly a világ tíz legforgalmasabb repülőterén. Az európai légi kikötők közül csak London Heathrow és a párizsi Charles
de Gaulle tudta beverekedni magát az elitbe, de Isztambul, Frankfurt és Amszterdam is közel van a tűzhöz.

2016-ban mért 66 milliós utasszám a kilencedik helyet jelentette a kínaiaknak,
akik négy hellyel léptek előre 2015-höz
képest. (A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szintén 10 százalékos bővüléssel
több mint 11 millió utast fogadott az elmúlt
évben.) Éppen megkapaszkodott az első
tízben a párizsi Charles de Gaulle reptér
66 millió utasával, ami alig 1 százalékkal haladta meg a tavalyelőtti adatot. Ha
a tendencia folytatódik, Európa második
legforgalmasabb repülőtere jövőre már
nem fog beférni az elitbe, mivel 2014ben a nyolcadik, 2015-ben a kilencedik,
2016-ban pedig a tizedik helyen zárt.

Az atlantai Hartsfield-Jackson reptér
19 éve vezeti az ACI rangsorát

Az atlantai Hartfield-Jackson nemzetközi
repülőtér 1998 óta kirobbanthatatlan az
Airports Council International listájának
első helyéről. Két évvel ezelőtt lépték át a
bűvös 100 milliós határt, tavaly több mint
104 millió utast regisztráltak a reptéren,
ami 2,6 százalékos bővülés 2015-höz képest. 2014 és 2015 után harmadszor is
a Pekingi Nemzetközi Repülőtér végzett a
második helyen, a 94 milliós utasszám 5
százalékkal haladja meg a megelőző évi
adatot. A dobogó harmadik fokára a Dubai Nemzetközi Repülőtér fért fel, amely
83 millió utast fogadott, 7 százalékkal
többet, mint 2015-ben (amikor szintén
bronzérmesek lettek). A Los Angeles-i
légi kikötőből 81 millióan repültek tavaly,
a 8 százalékos növekedés a negyedik
helyre volt elegendő (ami nagy ugrás a
2015-ös hetedik helyezés után). A Tokio

Haneda reptér szerezte meg az ötödik
helyet (akárcsak 2015-ben), 79 millió
utassal és 6 százalékos bővüléssel. Két
éve még negyedik volt a listán Chicago
O’Hare reptere, és hiába fogadott 2 százalékkal több utast, mint 2015-ben (78
milliót), ez most a hatodik helyet jelentette
számára. 2014-ben harmadik, 2015-ben
hatodik, 2016-ban pedig hetedik lett London Heathrow, 75 millió utassal és mindössze 1 százalékos növekedéssel, ám ezzel az eredménnyel is simán bezsebelték
a legforgalmasabb európai reptér címet.
A nyolcadik Hong Kong-i repülőtérről 70
millió utas repült tavaly, 3 százalékkal
több, mint az azt megelőző esztendőben, de így sem tudtak javítani az akkori
helyezésükön. A legnagyobb (10 százalékos) forgalomemelkedéssel a Shanghai
Pudong légi kikötő büszkélkedhet, a

A legnagyobb cargoforgalmat 2016ban a Hong Kong-i repülőtér bonyolította 4,5 millió tonnával, megelőzve Memphist (4,3 millió tonna) és
Shanghait (3,3 millió tonna). Az európai légi kikötők közül a párizsiban és a
frankfurtiban 2-2 millió tonna árut kezeltek, ezzel a teljesítménnyel éppen
bekerültek az első tízbe, (egyelőre)
maguk mögé szorítva az utasforgalmi
toplistán második Pekinget és negyedik Los Angelest (1,9-1,9 millió tonna).

Spanyolországban is gond van a dízelekkel
Minden vizsgált, dízelmotorral működő személyautónál meghaladta a megengedett határértéket a nitrogén-dioxid-kibocsátás közúti körülmények között – adta
hírül a spanyol ipari minisztérium.
Spanyolországban öt márka együttesen
17 modelljét vizsgálták 2015 decembere
és 2016 augusztusa között (több uniós
tagállamban is végeztek hasonló vizsgálatokat). A hatósági laboratóriumban a
tesztpadon mindegyik jármű eredménye
megfelelt az előírásoknak. A valódi közlekedési körülmények között végzett vizsgálatok során azonban a legkisebb ká-

rosanyag-kibocsátás is 1,8-szorosa volt
az Európai Unió által megengedett értéknek, míg a legnagyobb eltérés 12,6-szoros volt. A vizsgálatba a Seat, a Ford, a
Volvo, a Nissan és Ssangyong márka különböző dízelautó típusait válogatták be,
és az utóbbi két gyártó esetében találták
a határértéket leginkább meghaladó nitrogén-dioxid-kibocsátást. A vizsgálat meg-

A vizsgálatban Seat, Ford, Volvo, Nissan és Ssangyong
dízelautókat vettek górcső alá – összesen 17 modellt –,
az utóbbi kettő szerepelt a legrosszabbul.
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állapításainak jelentősége abban áll, hogy
a jövőben az új autómodellek csak akkor
kapnak jóváhagyást, ha eredményeik a
közúti teszteken is megfelelnek az előírásoknak.
A vizsgálat célja az volt, hogy leleplezzék az emissziós adatokat manipuláló
autógyártókat, miután 2015 szeptemberében a Volkswagen elismerte, hogy
bizonyos dízelüzemű járműveibe olyan
szoftvert telepített, amelynek segítségével kijátszhatóak a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírások. A vállalatot az
Egyesült Államokban 15 milliárd dollárra
büntették, a botrány azonban világszerte
mintegy 11 millió autót érint, amelyek közül 8,5 milliót az Európai Unióban adtak el.

INTERJÚ

Digitalizált vonatszervizelés
Letették a Rajna-Ruhr Expressz (RRX) szerelvényeinek
épített szervizelő és karbantartó telephely alapkövét Dortmundban. A telephelyen az ütemterv szerint 2018 közepén
indul el a tesztüzem. A jövőben itt történik majd mind a 82
RRX szerelvény szervizelése és karbantartása 32 éven át.
A telephelyet teljes mértékben felkészítik a vonatszerelvények
egyedülálló, digitalizált szervizelésére és karbantartására. Az előrejelző elemzések jóval a meghibásodások tényleges előfordulása előtt azonosítják az esetleges hibák okait, ezáltal garantálva a
szerelvények közel 99 százalékos rendelkezésre állását. Ennek
érdekében a szerelvényeket valós időben alaposan ellenőrzik,
és a kapott adatokat a Siemens Mobility müncheni Adatszolgáltatási Központjának (MDS) központi diagnosztikai rendszerében
analizálják. Az elemzések alapján az MDS szakemberei elvégzik
a meghibásodások előrejelzésével kapcsolatos számításokat, és
sürgős vagy ütemezett karbantartásra tesznek javaslatot az új telephely szervizelő csoportjának.

Tíz focipályára férne rá a Siemens új telephelye

Az új telephely területe körülbelül 70 000 négyzetméter, ami nagyjából tíz futballpálya méretének felel meg. A
komplexum tartalmaz majd egy hatvágányos karbantartóépületet – a vágányok hossza eléri az 5,5 kilométert –, egy
raktárt, adminisztrációs és szociális épületet, kültéri tisztító létesítményt a szerelvények számára, egy padló alatti
esztergaberendezést a kerékpárok generáljavításához, valamint a szerelvények kerékpárjainak diagnosztikai rendszerét.
A telephely a korábbi Dortmund-Eving rendező-pályaudvar helyén épül meg, északi és déli végén a Dortmund vasútállomáshoz vezető fővonalhoz csatlakozva a Lünen/Münster vágányút
mentén.

2019-től fizetősek lesznek
a német autópályák
Németországban a szövetségi parlament (Bundestag) után a törvényhozás tartományi kormányokat képviselő kamarája, a Bundesrat is
szabad utat adott a hivatalosan infrastrukturális hozzájárulásnak nevezett autópályadíj bevezetésének. Mindenki fizetni fog, de a németeket kompenzálja az állam.
Az autósoknak várhatóan 2019-től kell fizetniük a német autópályák használatáért. A tíz napra, két hónapra vagy egy évre szóló elektronikus matricát
az interneten vagy töltőállomásokon vásárolhatják meg. A tíznapos matrica
a motor károsanyag-kibocsátásától függően 2,50 és 25 euró (775–7750)
közötti összegbe kerül majd.
Az útdíjfizetési rendszert második próbálkozásra igyekeznek bevezetni.
Az első jogszabályt még 2015-ben fogadta el a törvényhozás, de az Európai
Bizottság kifogásai miatt meg kellett változtatni. A brüsszeli bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Németország ellen, az uniós állampolgárok
közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmára hivatkozva.
A díjfizetési rendszer alapgondolata, hogy mindenkinek kell fizetni, de a
német autósokat a gépjárműadó csökkentésével tehermentesítik. A Brüszszel követelésére átalakított szabályozásban az a legfőbb új elem, hogy a
gépjárműadót nem automatikusan csökkentik a díj összegével, hanem a
motor környezetvédelmi besorolása alapján adnak kedvezményt, amelynek
minimális összege megegyezik az úthasználati díjjal, de a legmodernebb
motorral üzemelő járművek tulajdonosai többet kapnak vissza, mint amenynyit befizetnek. Így az autósokat a motor besorolása szerint különböztetik
meg, és nem annak alapján, hogy Németországban vagy külföldön tartják-e
üzemben a kocsit. Számítások szerint a díj évi 3,7 milliárd euró bevételt hoz
– ebből a külföldi autósok 500 millió eurót fizetnek be –, amit az úthálózat
fenntartására és fejlesztésére fordítanak.

Romániában a diszkont
légicégek tarolnak –
a Taromnak (egyelőre) kevés
az esélye a piacszerzésre.

A Wizz Air
Romániában is
növeli a szállítási
kapacitását
A Romániát érintő járatain több mint 20
százalékkal növeli szállítási kapacitását
idén a Wizz Air, amely immár a hatodik
éve stabilan őrzi vezető pozícióját keleti
szomszédunk légi közlekedési piacán.
A diszkont légitársaság összesen 7,6 millió
helyet bocsát értékesítésre a Romániát érintő
járatain, miután tavaly 6,26 millió helyet kínált.
Ezeken a járatokon 23 százalékkal több, azaz
5,5 millió utast szállított a társaság, s ezzel
megerősítette 2011 óta birtokolt első helyét
a román légi közlekedési piacon. Figyelembe
véve a kapacitás több mint 20 százalékos bővítését, illetve a múlt évi utaslétszám-növekedést, az idén 6,8 millió utas válthat jegyet a
Wizz Air gépeire.
A román légi közlekedési piacon a második helyet a Blue Air diszkont légicég foglalja
el, amely tavaly 3,6 millió utast szállított –
megelőzve ezzel a Tarom állami légitársaságot –, de idén már az 5 milliós határ elérését
tűzte ki célul. 2016-ban 16,4 millióan utaztak
repülővel a Romániát érintő valamennyi járaton, ebből 9 millió utas vagy a Blue Airt, vagy
a Wizz Airt választotta.
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88 új vonatot vásárol
a szlovén vasút

Biztonságosabb lehet
a tengeri közlekedés

A szlovén vasutak (SŽ) 50 millió eurós hitelből,
valamint saját forrásból 2030-ig felújítja a járműparkját, addigra megfelezve a szerelvények
átlagos életkorát.

A tengeri közlekedés biztonságosabbá tételére készül az Európai
Unió, aminek részeként a jövőben digitális nyilvántartásba venné a
tengerjáró európai személyhajók utasait és személyzetét.

A legrégebbi dízelmozdonyok majdnem fél évszázada készültek Szlovéniában – 1971-ben álltak először
forgalomba –, és azóta is folyamatosan közlekednek,
annak ellenére, hogy már bőven lejárt a szolgálati idejük. Az állami garancia mellett felvett hitelből a szlovén
vasutak az idén 25 személyvonatot vásárol, további
63-at pedig önerőből kíván beszerezni. Erre az ad
lehetőséget a társaságnak, hogy az utóbbi néhány
évben nyereségesen működött, képes volt megőrizni
pozícióit a közlekedési módok közötti versenyben.

A tervek szerint a régi motorvonatokat és mozdonyokat fokozatosan cserélik majd le 2030-ig, akkorra szeretnék elérni, hogy a szerelvények átlagéletkora a jelenlegi 33 évről 17 évre csökkenjen.

A tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő tanács
(ECOFIN) állásfoglalása
szerint a személyhajók
utasnyilvántartásának digitalizálása azt teszi lehetővé, hogy baleset esetén
a kutató- és mentőszolgálatok azonnal hozzáférhessenek a fedélzeten
tartózkodó személyek adataihoz. A tervezett újítás értelmében az adatokat
nem a hajózási társaságok tárolják majd, hanem elektronikus formátumban
azonnal az illetékes hatóság rendelkezésére fognak állni. A javasolt új szabályok egyúttal azt is előírják, hogy az információk között az utas nevén,
születési dátumán, nemén és a vészhelyzet esetén igényelt különleges
segítségen túl az utas állampolgárságát is fel kell tüntetni. A nyilvántartásban jelenleg ugyanis nem minden esetben szerepel az állampolgárság, ami
megnehezíti az áldozatoknak és hozzátartozóiknak a segítségnyújtást.
A felesleges adminisztratív terhek elkerülése érdekében az ECOFIN
mentesíti az irányelv átültetésének kötelezettsége alól azokat a tagállamokat, amelyek nem rendelkeznek tengeri kikötővel, illetve a lobogójuk alatt
közlekedő hajóval. A rendelkezés hatálybalépéséhez az ECOFIN és az
Európai Parlament egyetértése szükséges, ez utóbbinak viszont előbb még
el kell fogadnia álláspontját az ügyben.

Belehúztak az európai hálózatos légitársaságok
Kimagasló hónapot zártak utasforgalmi szempontból Európa vezető hálózatos
légitársaságai áprilisban, a British Airways és a Lufthansa leányvállalata – az
Aer Lingus, illetve az Austrian – 20 százalék feletti bővülést regisztrált az előző
évihez viszonyítva.
A British Airwayst, a spanyol Iberiát és az
ír Aer Lingust is magába foglaló International Airlines Group (IAG) az év negyedik
hónapjában 8,7 millió utast szállított, 10,3
százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A kapacitások mindössze 4 százalékkal bővültek, így a járatok töltöttsége

könnyedén javult 4,5 százalékponttal
83,1 százalékra. Értékesített utaskilométerben számolva az Aer Lingus 26,6
százalékkal, az Iberia 13,4 százalékkal,
a British Airways 6,4 százalékkal javította forgalmát. Az összesített adat azonban
torzít, mert az IAG a kumulált utasforga-

Az írek jó áprilist repültek: plusz 26,6 százalék
értékesített utaskilométerben
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lomba beszámítja a diszkont Vueling utasait is, míg a többi légitársasági csoport
külön kezeli a diszkontjáratok forgalmát.
A francia-holland Air France-KLM a regionális Hop! céggel kiegészülve 7 millió
utast szállított áprilisban, 5,6 százalékkal
többet, mint tavaly ilyenkor. A kapacitásokat szintén kismértékben, 4 százalékkal
növelték, a járatok kihasználtsága 2,1
százalékponttal 87,5 százalékra javult. Az
Air France és a Hop! 2,7 százalékkal 4,2
millióra javította forgalmát, míg a holland
királyi légitársasággal a tavalyihoz képest
10,2 százalékkal többen, összesen 2,7
millióan repültek áprilisban.
A legnagyobb bővülést a német Lufthansa-csoport mutatta fel, 12 százalékkal
több, összesen 8,3 millió utast szállított
az év negyedik hónapjában. A kapacitások 5,5 százalékos emelése után a járatok kihasználtsága jelentősen, 6,2 százalékponttal javult és 82,4 százalékot tett
ki. A csoporton belül a Lufthansa 10,2, a
Swiss 11,2, az Austrian pedig története
legnagyobb, 23,1 százalékos növekedését produkálta áprilisban. A Brussels Airlines utasszámait a Lufthansa a csoporton
belüli diszkontforgalomhoz számolja.

Eredményesen gazdálkodott
a MÁV-csoport 2016-ban is
A MÁV-csoport eredményesen zárta a 2016. évet is, megfelelően gazdálkodott a rá
bízott vagyonnal, saját forrásból fejlesztéseket hajtott végre, mondta Dávid Ilona, a
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a vállalatcsoport munkáját értékelő budapesti sajtótájékoztatón. Azt is megtudtuk, hogy idén jóval több pénzt szánnak a HÉV fejlesztésére, mint korábban bármikor.
A tavaly két leányvállalattal – az egyik a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével, a
másik a fővárostól átvett HÉV-ekkel összefüggő feladatokat látja el – bővült MÁV-csoport
2016-ban 132 milliárd forint árbevételt ért el az előző évi 138 milliárd forinttal szemben, a
csökkenés elsősorban a vasúti áruszállítás visszaesésére vezethető vissza. A cégcsoport
adózás előtti eredménye 14 milliárd forintot tett ki tavaly az egy évvel korábbi 40 milliárd
forinttal szemben, ez a mérséklődés főleg az adósságrendezéssel függ össze. 2015-ben
a MÁV állami konszolidáció segítségével, tavaly viszont már saját forrásból fizette a cégcsoport adósságállományát, amely 2016 végére 66 milliárd forintra csökkent a 2015. végi
99 milliárd forintról, emelte ki Bádonfainé Szikszay Erzsébet, a MÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese.
A fejlesztések révén javult a vasúti személyszállítási szolgáltatás színvonala, ami kedvezően hatott az utaslétszámra. Tavaly 2,3 millióval többen, 137,9 millióan utaztak a MÁVSTART-tal, 58 millióan a budapesti elővárosi vonalakon, ahol az idei első negyedévben
4 százalékkal nőtt az utaslétszám tavaly január–márciushoz képest, mutatott rá Csépke
András vezérigazgató. A menetrendben meghirdetett vonatok 92 százaléka pontosan közlekedett, ebben az évben a menetrendszerűség további javulásával számol a személyszállító vasúttársaság. A tájékoztatón elhangzott, hogy megkezdődött a saját fejlesztésű IC+
kocsik gyártása Szolnokon, decemberre az első elkészül, amely jövőre már forgalomba áll.
Zökkenőmentesen, több lépcsőben került a HÉV a MÁV-hoz, a tulajdonosváltás 2017.
februárban befejeződött, de 2019-ig a Budapesti Közlekedési Központ feladata marad a
menetdíjbeszedés, a jegy- és bérletellenőrzés, a pótdíjazás, a forgalomfelügyelet és az
utastájékoztatás, mondta Pál László, a MÁV Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese, a
MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója. A MÁV idén 1,7 milliárd forintot szán a HÉV pályahálózatára,
járműállományára, ami jóval több, mint amennyit a főváros korábban erre a célra fordított.

TÖBB UTAS,
KEVESEBB
PANASZ
A MÁV-START ügyfélszolgálatára írásban,
telefonon vagy közvetlen úton (szóban)
beérkezett érdeklődések, észrevételek
összesítése alapján
2016-ban sokat javult a vasúti személyszállítási közszolgáltatás minősége és
annak megítélése.
A 32 ezer panasz
10 százalékos csökkenés 2015-höz képest, amihez nagyban hozzájárultak az elmúlt időszak jelentős
pálya- és állomásfelújításai, járműbeszerzései, a
javuló menetrendszerűség, valamint a vasutasok
utasbarát hozzáállása. Tekintve, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően tavaly jelentősen nőtt a
vasúti közlekedést választók száma, az utazással
kapcsolatos negatív észrevételek csökkenése
még komolyabb előrelépésnek számít. A vasúttársaság törekvéseit elismerő, dicsérő hangvételű
levelet író utasok száma 15 százalékkal nőtt. Az
utazási kínálat, a menetrendszerűség és a szolgáltatás minőségének jól érzékelhető, látványos
javulása nyomán a menetrenddel összefüggő észrevételek 2016-ban – a két évvel ezelőtti adatokhoz képest – 20 százalékkal csökkentek.

Ingyenesen használható wifi-hálózatot épített ki a Debreceni Közlekedési Vállalat (DKV) Zrt. a város összes villamosán és
egyelőre két trolibuszon, amire a járműveken elhelyezett Free Wifi matricákkal hívják fel az utasok figyelmét.
A DKV Zrt. az elmúlt két évben számos fejlesztést hajtott végre, új online szolgáltatásokat vezetett be. 2016 októberében, tesztjelleggel elindította 2 trolibuszon és 2 villamoson a DKV FreeWIFI hálózatot. Az elmúlt hónapok pozitív üzemeltetési tapasztalatai és az
utasvisszajelzések alapján mostantól a cég mind a 29 villamosán – a régi (KCSV) és új (CAF) típusú járműveken is –, valamint a 2 trolin
elérhető az ingyen wifi. A 30–50 megabit sávszélesség nemcsak az internetezést teszi lehetővé az utasoknak, de menet közben a
TransIT DKV valós idejű adatokat tartalmazó applikációval meg is tervezhetik a továbbutazásukat. A közlekedési vállalat a rendszer
üzemeltetésére évi 4,8 millió forintot költ majd. A fejlesztés folytatódik, 2018-ban a városban közlekedő összes trolibuszon és autóbuszon elérhető lesz az ingyenes wifi-hozzáférés.
A városi Smart City elképzelésekhez igazodva, a DKV folyamatosan fejleszti a már meglévő valós idejű mobil applikációt, a dinamikus megállóhelyi utastájékoztató rendszert, valamint folytatja a jövőben is az olyan okos megoldások bevezetését a helyi közösségi
közlekedésben, mellyel nemcsak az utazást és a tájékozódást könnyíti meg, de az utazás közbeni komfortérzetet is növeli.
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Jövőre már a buszokon is ingyen wifizhetnek a DKV utasai

Ingyen wifi a debreceni villamosokon

HÍREK

A Közlekedési Kultúra Napja
Egy friss közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek mintegy négyötöde
egyetért azzal, hogy biztonságosabbá teszi a közlekedést, ha résztvevői figyelmesebben, kulturáltabban viselkednek egymással. Ugyanennyien tartják hasznosnak azt a kezdeményezést is, hogy minden évben egy napon kiemelten foglalkozzanak hazánkban a közlekedési kultúrával.
A harmadik éve megrendezett eseményen
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, társszervezetei és szakmai partnerei állnak ki
a magyar közlekedéskultúra fejlesztése

MIÉRT ÉPP MÁJUS 11?
Az Egyesült Nemzetek Szervezete
közgyűlése 2010-ben több mint 90
ország – köztük Magyarország – kiemelt támogatásával fogadta el az
első világméretű közlekedésbiztonsági programot (Cselekvések Évtizede a
Közlekedésbiztonságért 2011–2020).
A program 2011. május 11-én vette
kezdetét a közlekedésbiztonsági kockázatok tudatosítása, a cselekvésre
ösztönzés és az együttműködés fontosságának hangsúlyozása jegyében.
Május 11-e 2015 óta a Közlekedési
Kultúra Napja Magyarországon.

mellett. A május 11-ére meghirdetett Közlekedési Kultúra Napja küldetése a biztonság- és környezettudatos közlekedési
magatartásformák széles körű elterjesztése, a toleráns, partnerségen alapuló,
egymásra és önmagára odafigyelő közlekedési kultúra sokszínűségének bemutatása, színvonalának emelése. 2017-ben
több mint 40 szervezet hívta fel a figyelmet programjaival a közlekedési kultúra
fontosságára az ország minden részében.
„A Közlekedéstudományi Egyesület
(KTE) megbízásából nemrég elkészült
kutatás szerint a magyarok alapvetően
elégedettnek érzik magukat a közlekedés
során. A válaszok alapján 71 százalékuk
nagyon elégedett vagy elégedett, az elégedetlenek aránya mindössze 3 százalék.
A viszonylag kedvező általános hangulat
megőrzéséért a közlekedők tehetnek a

Közösen a biztonságos
és kulturált közlekedésért
A közlekedésbiztonság és a közlekedéskultúra javítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a Magyar
Autóklub és a Magyar Közlekedési Szövetség. Az aláíráskor
elhangzott: új eszközökre, módszerekre és összefogásra
van szükség, hogy tovább csökkenjen Magyarországon a
halálos balesetek száma.
A Magyar Autóklub és a Magyar Közlekedési Szövetség a jövőben közösen képviselik a kulturált közlekedést, a közlekedésbiztonság és közlekedéskultúra javításáért pedig programokat
szerveznek. Az erről szóló megállapodást Hatala József, a Magyar Autóklub elnöke és Várszegi Gyula, a Magyar Közlekedési
Szövetség elnöke látta el kézjegyével. A két szervezet első közös
Hatala József,
Várszegi Gyula
és Bíró József

(Fotók: Iró Zoltán)

8

KÖZLEKEDÉSVILÁG 2017. ÁPRILIS–MÁJUS

legtöbbet: fokozott odafigyeléssel és kevesebb indulattal válhat kulturáltabbá és
biztonságosabbá a közlekedés a hazai
utakon” – mondta a Művészetek Palotájában megrendezett nyitó sajtótájékoztatón
Mosóczi László közlekedésért felelős
helyettes államtitkár (képünkön).
Az eseményen átadták az Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért minisztériumi pályázat
díjait. 2017-ben Békéscsaba, Budakeszi,
Budapest XVI. és XXII. kerülete, Deszk,
Gödöllő, Ipolytölgyes, Jászberény, Kartal, Kékcse, Kunsziget, Leányfalu, Makó,
Szarvas és Szekszárd települések érdemelték ki az elismeréseket.

fellépésére május 11-én, az immár harmadik alkalommal megrendezett A Közlekedési Kultúra Napján került sor, ahol együtt
hívták fel a közlekedés szereplőinek figyelmét a kulturált, egymást támogató közlekedés fontosságára. Amire azért is szükség
van, mert bár az elmúlt másfél évtizedben jelentősen javultak
hazánkban a közlekedésbiztonsági mutatók – 2001-ben 1200,
tavaly 597 áldozatot követeltek a közlekedési balesetek –, a tendencia megtorpant. Új eszközökre, módszerekre van szükség,
hogy tovább csökkenjen a halálos balesetek száma, és olyan
összefogásra, amire a Magyar Autóklub és a Magyar Közlekedési
Szövetség együttműködése kiváló példa lehet.
A közlekedés legkulturáltabb szereplői az utasok, őket követik
a személygépkocsi-vezetők, míg a motorkerékpárosok és kerékpárosok megítélése kulturáltság szempontjából a legrosszabb,
derül ki a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) által készíttetett, a Közlekedésbiztonság, közlekedési kultúra Magyarországon, 2016 című országos közvélemény-kutatásból, melynek
főbb eredményeit Bíró József ismertette. A KTE főtitkárhelyettese kiemelte, a megkérdezettek baleseti kockázat szempontjából a legveszélyesebbnek ítélték a sötétben kivilágítás nélküli
kerékpározást, de kifejezetten magas kockázatúnak tartották a
járművezetés közbeni internetezést, valamint a bukósisak nélküli
motorozást is. A felmérés alapján a magyar társadalom a közlekedésbiztonság növelését leginkább a rendőrségtől várja, ezt
követi az egyének és az állam felelősségvállalása, de a válaszadók szerint az önkormányzatok és a civil szervezetek is hatással lehetnek a balesetek számának csökkentésére. Bíró József
hangsúlyozta, a biztonságos és a kulturált közlekedés összefügg
egymással, a járművekkel csak akkor lehet biztonságosan és
konfliktusmentesen közlekedni, ha előzékeny és szabálykövető
a közlekedési szereplők magatartása.

V. CNG&LNG konferencia és járműkiállítás
A gödöllői Szent István Egyetem adott otthont a jubileumi, immár ötödik alkalommal megrendezett CNG&LNG szakmai konferenciának és járműkiállításnak,
ahol több premierre is sor került.
Gödöllőn mutatkozott be Magyarországon
az új Iveco Stralis NP LNG nyerges vontató, és itt lehetett látni először az új Audi
A4 g-tron személyautót. Az V. CNG&LNG
konferencia látogatói először hallhattak
a készülő Ikarus 127 LNG autóbuszról,
mely egy cseppfolyósított földgázzal hajtott autóbusz lesz. A városi felhasználásra tervezett 12,7 méter hosszú autóbusz
500 kilométert meghaladó hatótávolsággal fog rendelkezni. A jármű hajtásáról a
Cummins ISLG erőforrása gondoskodik
300 lóerős teljesítménnyel. „Az új LNGüzemű Ikarus busszal ismét feltehetjük a
magyar buszgyártást a világtérképre. Már
most több országból érdeklődnek a jármű
iránt, LNG-üzemű autóbuszt ugyanis egyelőre szinte senki nem kínál Európában,
holott Spanyolország, Nagy-Britannia, a

Benelux-államok és a Skandináv államok
már jelentős LNG-t használó országoknak számítanak” – mondta Domanovszky
Henrik, a Magyar Gázüzemű Közlekedés
Klaszter Egyesület (MGKKE) elnöke.
A gázhajtással komolyan kell számolni a
jövőben, ezt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által készített szakpolitikai program
is jól tükrözi. A dokumentumban olvasható
prognózis szerint 2020-ra idehaza közel
67 ezer sűrített földgázzal (CNG) hajtott
személyautó, 7300 CNG kisteherautó,
2590 nehéz üzemű teherjármű és legalább 1500 CNG-busz lehet forgalomban.
A nitrogén-dioxid mentes üzemet
biztosító földgázüzemű járművek elterjedéséhez természetesen szükség van
Magyarországon egy megfelelő sűrűségű töltőhálózat kiépítésére. Jelenleg 11

2020-ra Magyarországon
közel 67 ezer CNG-vel hajtott személyautó
lehet forgalomban

nyilvános töltőállomás fogadja az autósokat nap mint nap. Legutóbb a Blue Green
Way Kft. nyitott CNG-kutat Keszthelyen,
és a cég tervei között további töltőállomások építése szerepel Budapesten, Nagykanizsán, Siófokon és Tiszaújvárosban.
Az MGKKE által fejlesztett Clean
Fuel Box projekt keretében 39 CNGtöltőállomás valósulhat meg hazánkban
a következő két évben. A Clean Fuel Box
technológia lényege, hogy a sűrített földgázt nem kompresszor berendezéssel
állítják elő alacsony nyomású metánból,
hanem a speciális tartályban tárolt cseppfolyósított földgáz (LNG) nyomását az elpárologtatás során melegítéssel emelik
200 barra, ily módon CNG-ként azonnal
tankolhatóvá válik.

Újjászületik Magyarország nemzetközi buszvállalata
Tizennégy új – Mercedes és FOTON típusú – autóbusszal
bővíti idén gépparkját a fennállásának tizedik évét ünneplő Orangeways. A vállalat megújítja működési modelljét is:
járatait mostantól kizárólag saját buszaival és gépjárművezetőivel üzemelteti.
Új arculat: arany-fekete Orangeways-busz

A 10 éve alapított társaság járművei eddig 3 millió utast szállítottak, és összesen 25 millió kilométert tettek meg Európa útjain
egyetlen személyi sérüléssel járó baleset nélkül. Ma 25 busz és
100 tapasztalt sofőr áll az utasok rendelkezésére. A társaság a
szolgáltatás minőségének javítása érdekében kizárólag saját kapacitással, alvállalkozók bevonása nélkül végzi tevékenységét,
illetve garantálja a biztonságot és a legmagasabb színvonalú
szolgáltatást.
A megújulás jegyében az Orangeways az arany és fekete szín
ötvözésével izgalmas és karakteres megjelenést kölcsönzött a
buszoknak. Az arannyal a minőséget, a feketével az örök eleganciát kívánta kifejezni. Az új arculat komolyságához kedélyes és
szerethető elem is társul: egy vidám béka, aki a kalandvágyat,
a haladást és a valóságba vegyített csipetnyi meseszerűséget
jelképezi, megtestesítve ezzel mindazt, amit egy utazás jelent.

Debreceni repülőtér: rekord-április
Tizenkét százalékkal nőtt az utasforgalom a debreceni repülőtéren áprilisban,
egy hónap alatt 24 910-en vették igénybe Magyarország második legforgalmasabb repülőterét.
Az év első négy hónapjában egyszázalékos utasszám-növekedést tapasztaltak a Debrecen Airporton, április végéig
összesen 81 730 embert utaztattak. A
kiemelkedően jó áprilisi utasszámot az
élénkülő turizmus, továbbá a március végétől indult, illetve újraindult járatok is segítették. Március 26-tól indította el a Wizz
Air az első Európán kívüli járatát Debrecenből Tel-Avivba, ezt a desztinációt heti
két alkalommal teljesítik a Wizz-gépek.

A Wizz Air Debrecenből
már Tel-Avivba is repül

Ismét van légi összeköttetés a cívisváros
és Svédország harmadik legnagyobb városa, Malmö között, ahonnan rövidebb,

mint egy óra transzferrel Dánia fővárosa,
Koppenhága is elérhető.
A Wizz Air a főszezonban heti tíz járatot
közlekedtet Debrecen és London-Luton
között, hetente hármat Eindhovenbe, és
minden héten kétszer közlekednek a repülők Debrecen és Milánó, Párizs, Tel-Aviv,
Malmö között. A repülőtér másik stratégiai
partnere, a Lufthansa heti három alkalommal közlekedtet menetrend szerinti járatokat Münchenből a hajdú-bihari megyeszékhelyre és vissza. A májusban induló
rendszeres német beutazó charter járatok
mellett nyáron a török Riviérára, Korfura,
Zakynthosra és Bulgáriába is biztosítanak
járatokat Debrecenből a kelet-magyarországi és határ menti utazóknak.
2017. ÁPRILIS–MÁJUS
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Homolya Róbert, az NFM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára

Dinamikus fejlődési korszakát
éli a magyar közlekedés
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Jelenleg a „beüzemelés” időszaka zajlik, de a minisztériumi struktúra
átalakítása remélhetően beváltja a hozzá fűzött reményeket, és hatékonyabbá teszi a szaktárca működését – nyilatkozta a KözlekedésVilágnak a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Homolya Róbert az elkövetkező évek legfontosabb közlekedésfejlesztési irányairól is beszélt lapunknak, szerencsésnek nevezve az ágazatot,
hiszen „2022-ig pontosan látjuk, hogy milyen beruházások fognak befejeződni”.
DÉKÁNY ZSOLT

– Nehezebb vagy könnyebb feladatra
számított, amikor idén február elején átvette az államtitkári kinevezését?
– Hét éve az államigazgatásban, vezetői beosztásban dolgozom. Közvetlenül
közlekedéssel 2016 tavasza óta foglalkozom, amikor közlekedési infrastrukturális
fejlesztésekért felelős kormánybiztossá
neveztek ki a Miniszterelnökségen. Bár
rálátásom már korábban is volt az ágazatra, hiszen 2015-től a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. felügyelő bizottsági
elnökeként menedzseltem kollégáimmal
a vasúti és a közúti nagyberuházásokat,
azok finanszírozási és megtérülési, illetve
működtetési, üzemeltetési oldalát egyaránt. Úgyhogy ilyen értelemben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkári pozíciójában
nem ért meglepetés, a feladatok adottak,
meg kell őket oldani.
– Az NFM szervezeti átalakítása után
és az államtitkárként eltöltött majd’ négy
hónap tapasztalata alapján hogy látja,
olajozottabb most a közlekedéspolitika
irányítása, mint korábban volt?
– Jelenleg a „beüzemelés” időszaka
zajlik, de az biztos, hogy az Ön által említett strukturális átalakítás, a háttérintézmények – például a Nemzeti közlekedési
Hatóság vagy a Közlekedési Koordinációs Központ – beolvasztása a minisztérium
szervezetébe az eddigieknél hatékonyabbá teszi majd a szaktárca működését.
Legalábbis ez a kormányzati szándék,
remélem, az idő és a gyakorlati tapasztalatok megerősítik majd a fenti szervezeti
racionalizálásra vonatkozó döntés helyességét.
– Korábban Ön volt az M4-es autópálya-projekt lezárásának miniszterelnöki biztosa. Sikerült pontot tenni az
„M4 ügy” végére, és milyen tanulságokat lehet ebből levonni?
– Egy projekt félbeszakadása mindenképpen fájdalmas, mert azt jelenti,
hogy nem megy előre. Az unió sajnos
nem támogatta az M4-es Abony és Fegy-

vernek közötti szakaszának megépítését,
ami a közbeszerzési eljárás kiírása után,
a kérelem brüsszeli benyújtásakor derült
ki, ezért a kormány leállította a projektet.
De természetesen gondolkodunk a folytatásban, amire a korábbi tendernyertes
cégekkel történő elszámolást követően
kerülhet sor.
– A közlekedési szakmának örök
fejfájást okoz, hogy az IKOP és CEF forrásokban az egyes projektekre előirányzott összeg rendre kevesebb a tendernyertes áraknál. Lát lehetőséget arra,
hogy az előkalkulációk valamiképpen
pontosabbak legyenek, és így a kiírók
ne szembesüljenek a fedezetet meghaladó forrásigénnyel?

– Van forgatókönyv a minisztériumban a 2020 utáni időszakra, amikor vélhetően a mainál sokkal kevesebb uniós
forrás áll majd rendelkezésre közlekedésfejlesztési beruházások finanszírozására?
– Másfél évvel ezelőtt senki nem
mondta volna meg, hogy Nagy-Britannia
ki fog lépni az Európai Unióból, tehát nehéz ma megjósolni, hogy mi lesz 2020ban vagy az után. Abban a szerencsés
helyzetben van az ágazat, hogy 2022-ig
pontosan látjuk, hogy milyen fejlesztések
fognak befejeződni. Van egy nagy közutas
és egy nagy vasutas projektlista, a kettőre
mintegy 3500 milliárd forintot költhetünk,
melyben jelentős a hazai költségvetési
források aránya. Az ezzel kapcsolatos
kormányprogram folyamatosan módosul,
bővül, több újabb közlekedési infrastruktúra fejlesztés tervezése indulhat el. Véleményem szerint a kormány néhány héten
belül döntést hozhat ezekről, és akkor
már azt is látni fogjuk, hogy 2020–2022
után mi tud majd megvalósulni. Ha lesznek uniós források, azokat is felhasználjuk, de továbbra is cél a hazai források

Vannak két-három-négy évvel ezelőtti számaink,
amelyekről a kivitelezés során derül ki,
hogy nem stimmelnek.
– Ezt a mérnököktől szoktam megkérdezni, hiszen egy projekt értékbecslése
tervezői, mérnöki feladat, és a felelősséget is nekik kell vállalni. Ugyanakkor azt is
látni kell, hogy egy nagyprojekt – például
egy autópálya-szakasz megépítése – költségbecslésének elkészítése és a kivitelezés megkezdése, pláne befejezése között
évek telhetnek el, és a költségvetés gyakran csak építési engedélyes tervek alapján készül. A beruházások mintegy 70–80
százalékánál a kormány még nem rendelkezett kiviteli tervekkel, amikor nevesítette
a megvalósítandó projekteket. Ebben az
esetben pedig nagyon nehéz megmondani, hogy mennyibe fog kerülni a teljes
beruházás. Ezért vagyunk most olyan
helyzetben, hogy vannak két-három-négy
évvel ezelőtti számaink, amelyekről a kivitelezés során derül ki, hogy nem stimmelnek. A közelmúltbeli ÉVOSZ közgyűlésen
hangzott el, hogy az építőanyag-iparban
körülbelül 15–20 százalékos áremelés
volt az elmúlt évben, és a bérfejlesztések
is folyamatosak, emiatt is módosítani kell a
korábban tervezett számokat.

bevonása, amire jó az esély, ha a magyar
gazdaság a jelenlegi fejlődési pályán marad. Egyébként a közútfejlesztések 52–
53 százalékát már ma is hazai forrásokból
finanszírozzuk, az idén nyáron elinduló
100 milliárd forintos útfelújítási programra pedig kizárólag magyar költségvetési
pénzeket szánunk.
– Minden héten történik valami
a vasúti szakmában – ezt mondta a
HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület
május elején megrendezett konferenciáján. Milyen közelmúltbeli projektekkel
támasztaná ezt alá?
– A vasúti ágazat komoly mozgásban, a dinamikus fejlődés időszakában
van, ha az elmúlt hetekben, hónapokban megvalósult projektekre vagy épp a
tervezés, kivitelezés alatt lévő beruházásokra gondolunk. Legutóbb a GYSEV új
központi forgalomirányító és -ellenőrző
rendszerét adtuk át, néhány hete írtuk
alá a Magyarországon úttörőnek számító emeletes motorvonatok beszerzésére
irányuló szerződést, és letettük a Kelenföld–Százhalombatta–Pusztaszabolcs
2017. ÁPRILIS–MÁJUS
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Tíz emeletes motorvonat érkezhet 2019-ben,
de „cipőkanállal” talán a 11-diket is
bele tudjuk szorítani az első körbe.
szakaszon a korszerű elektronikus biztosítóberendezés kiépítésére vonatkozó
fejlesztés alapkövét. Az IKOP és a CEF
révén a 2014–2020-as finanszírozási
időszakban a korábbi pénzügyi ciklushoz
képest majdnem megduplázódnak a felhasználható uniós és hazai költségvetési
források, melyeket az EU irányelveivel
összhangban elsősorban a transzeurópai
közlekedési törzshálózat (TEN-T) fejlesztésére kell fordítanunk.
– Mikor érkeznek az első emeletes
motorvonatok?
– Az első 600 férőhelyes és 160
km/h sebességgel közlekedni képes
motorvonatok 2019-ben állhatnak forgalomba a MÁV-START Budapest elővárosi
hálózatán. Tíz szerelvény érkezése várható, de reményeim szerint „cipőkanállal”
talán a 11-diket is bele tudjuk szorítani az
első körbe. Azon túl, hogy nagyon szépek
ezek a vonatok, a közlekedésszervezés
szempontjából is nagyon rugalmasan
alakíthatók, melyekkel valóban minőségi
szolgáltatást tud nyújtani a MÁV-START
az utazóközönség számára.
– Melyek a legfontosabb fejlesztési
területek a vasúton?
– A MÁV-START szerelvényeit igénybe vevő utasok több mint fele a fővárosi
és elővárosi vonalakon utazik, sőt, ha
hozzávesszük, hogy a HÉV üzemeltetése
tavaly a BKV-tól átkerült a nemzeti vasúttársasághoz, akkor az látható a trendekből, hogy évente mintegy 200 millióan
közlekednek majd ezeken a szakaszokon.
Ez pedig még inkább ráerősít arra, hogy
a főváros és térsége vasútvonalainak korszerűsítése első számú fejlesztési terület. A másik ilyen prioritás – közlekedési
szakzsargonnal szólva – a „varratmentes”
közlekedést és csatlakozást biztosítani hivatott intermodális csomópontok fejlesztése, melyek problémamentes, egyszerű
átszállásra adnak lehetőséget az utazóknak a közúti és a kötöttpályás közlekedési
viszonylatok között.

– Az utasok egyik legmegterhelőbb
utazási élménye az átszállás…
– Valóban, ennek kiküszöbölésére
egy nagyon részletes fejlesztési tervet
kell kidolgozni. Jelenleg hat város vonatkozásában 73 milliárd forint, jellemzően
uniós anyagi forrás áll rendelkezésre az
átszállási körülmények javítására. Folyik
a debreceni és kaposvári intermodális
csomópont közbeszerzési eljárása, reményeink szerint néhány héten belül túl
lehetünk a szerződéskötéseken, valamint
Miskolc, Székesfehérvár, Eger és Tatabánya esetében van keretünk e terület
fejlesztésére. A kormány azonban minden
megyeszékhelyt szeretne bevonni ebbe a
programba, összefüggésben a személyszállítási közszolgáltatási piac liberalizálására vonatkozó uniós elvárással is. Azt
nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy
hol, milyen igények merülnek fel a közúti

Az intermodális csomópontok és a nagyvárosok
közlekedési kapcsolatainak
kiépítése fontos fejlesztési irány.
és vasúti személyszállítási összeköttetések biztosítására, de az nem kérdés, hogy
a jövő szempontjából az intermodális csomópontok és a nagyvárosok közlekedési
kapcsolatainak kiépítése nagyon fontos
fejlesztési irány.
– A közösségi közlekedésben használt járművek jelentős részének állapota
még ma is elég siralmas képet mutat,
és mindegy, hogy vonatról, autóbuszról,
metróról, HÉV-ről vagy épp a Millenniumi Földalatti Vasútról beszélünk. Nyilván
ezen a téren is folytatni kell a megkezdett munkát…
– Bár a MÁV és a GYSEV gördülőállománya az elmúlt 10–15 évben jelentős fiatalításon esett át, a MÁV járműparkjának
még mindig a 80 százaléka 20 évesnél
idősebb, míg a GYSEV-flotta esetében ez
az arány 68 százalék. A jelen ciklusban

A jelen uniós pénzügyi ciklusban
mintegy 110 milliárd forint áll rendelkezésre
a vasúti járműflotta modernizálására.
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mintegy 110 milliárd forint áll rendelkezésre
a járműflotta modernizálására, és ebben a
keretben nincs benne sem a tram-train beruházás, sem a városi kötöttpályás közösségi közlekedési projektek, például az M3as metró felújítása. A vonatok életkorának
csökkentésével párhuzamosan komoly
kormányzati szándék mutatkozik mind a
szakmai utánpótlás, a jövő mérnök generációja felnevelésének elősegítésére, mind
a hazai járműgyártás felfuttatására. Utóbbinál az IC+ kocsik gyártása mellett mindenképpen meg kell említeni a kormánynak a
nagy hagyományokra épülő magyar autóbuszgyártás felélesztésére hozott intézkedéseit is. Ezektől várható, hogy néhány
éven belül, a 2019-es közúti személyszállításra vonatkozó piacnyitás idején már egy
fiatalabb és korszerűbb buszparkot tudnak
felvonultatni a Volán-utód közlekedési központok a nyílt uniós közbeszerzési pályázatokon. Az M3-as metró felújítása a nyáron
elkezdődhet, emellett ráfér a korszerűsítés
a HÉV-re – a szerelvényekre és a pályára
egyaránt –, illetve a Földalattira is. E projektek előkészítésére a kormány 1,5-1,5
milliárd forintot biztosít az Irinyi Tervben.

– Az utasok nemcsak a járművek
alapján mondanak véleményt egy ország vagy város közösségi közlekedéséről, sokat nyom a latba az infrastruktúra,
a vasút- vagy a közúthálózat állapota is,
ami az átlagpolgárok mellett a vasúti és
közúti fuvarozócégek számára szintén
kulcskérdés. Itt milyen fejlesztések várhatók a következő években?
– A MÁV mintegy 7500 kilométernyi
pályahálózaton üzemeltet és gazdálkodik,
melynek kb. 60 százalékán maximum
100 km/h sebességgel közlekedhetnek a
vonatok. A több ütemben jelenleg is zajló
GSM-R, illetve az ETCS 2 projekt célja éppen az, hogy a szerelvények 120 vagy akár
160 km/h-val is tudjanak haladni egyes vonalszakaszokon. A tervek szerint több mint
400 kilométer hosszú vonalszakaszon lesz
lehetőség 160 km/h-val közlekedni. A pályahálózat majdnem háromnegyede minimum 210 kN tengelyterhelésre alkalmas,
ez egy jó arány, de több mint 300 kilométer
hosszon 225 kN-ra szeretnénk emelni. Villamosítás tekintetében viszont bőven akad
pótolnivaló, a már elkezdődött projektek

A kormány 2470 milliárd forintos költségvetéssel
tavaly fogadta el
a rövid és középtávú közútfejlesztési koncepciót.
– például az észak-balatoni vonal villamosítása – természetesen folytatódnak, de
több más viszonylatra is készülnek már a
tervek, és a rendelkezésre álló források
figyelembevételével, remélhetően egy-két
éven belül ott is megkezdődhetnek a kivitelezések. A fentieken kívül a pályahálózatot
érintő, 2022-ig megvalósítandó fejlesztések közül kiemelendő az összesen mintegy 600 kilométer hosszú, egyvágányú
TEN-T törzshálózat kétvágányúsítása 170
kilométer hosszban, 100 milliárd forintos
nagyságrendben, többek között a Kelenföld–Százhalombatta–Pusztaszabolcs, a
Püspökladány–Debrecen vagy a Rákos–
Gödöllő–Hatvan vonalakon. A TEN-T vasúti hálózat fejlesztésére összesen mintegy
500 milliárd forintot fordítunk a következő
öt évben. Fontosnak tartom megemlíteni
még a Nyugati és a Keleti pályaudvar mint
az ország két legforgalmasabb vasútállomásának a korszerűsítését, melynek nyomán valóban európai színvonalú szolgáltatások várják majd az utazókat.
– Százmilliárdokat fordítanak vasútfejlesztésre, jut majd a közutak állapotának javítására is?
– Ami a közúti közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásokat illeti, az útépítéseket és -javításokat ütemezetten, tervezetten kell végrehajtani, megpróbálva behozni
a több évtizedes lemaradást ezen a téren.
A kormány 2470 milliárd forintos költségvetéssel tavaly elfogadott rövid és középtávú
közútfejlesztési koncepciója alapján több
ezer milliárd forintot költ Magyarország
közútépítésre, -fejlesztésre az elkövetkező
években. A közutak karbantartására, felújítására 2010 és 2014 között 210 milliárd
forintnyi, elsősorban európai uniós forrást
fordított a kormányzat, amelyből mintegy
4000 km-nyi útszakasz újult meg. 2014ben a kabinet új szemléletű közútfejlesztési koncepció megalkotására kérte fel a
szaktárcát, ennek megfelelően tavaly 69
milliárd forintból 562 kilométer útszakasz
újult meg kizárólag hazai költségvetési
forrásokból, 173 projekthelyszínen. Az út-

fejlesztési program idén folytatódik, amire
a tavalyinál mintegy 30 milliárd forinttal nagyobb összeg áll rendelkezésre. A 100 milliárdos büdzséből 850 kilométernyi úthálózat – 600 km-nyi mellékút, 200 km-nyi főút
és 50 km-nyi gyorsforgalmi út – felújítását
tervezzük. Uniós pénzeket szintén lehívhat
Magyarország útjavításokra, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programban
44 milliárd forintot különítettek el erre a
célra, amiből további 400 km-nyi úthálózatot lehet korszerűsíteni. Összesen tehát
144 milliárd forintból 1250 km-nyi közút
újulhat meg ebben az évben.
– Milyen konkrét útépítési beruházásokat emelne ki a következő időszakból?
– Az említett közútfejlesztési koncepció természetesen új utak építését is
tartalmazza. Jelenleg a magyar autópálya- és gyorsforgalmiút-hálózat hossza
mintegy 1450 km, a tervek szerint ez több

szer kétsávos autóút megépítését. Hol
tart ez a projekt?
– A két nagyváros közötti közvetlen
közúti összeköttetést megteremtő M47es autóút a Tisza-parti településtől Békéscsabán és Debrecenen át vezetne a
borsodi megyeszékhelyig. Ennek egyes
szakaszai már elkészültek, a hiányzó
mintegy 230–240 kilométer 400 milliárd
forintba kerül, amit minden bizonnyal hazai költségvetési forrásból finanszírozunk
majd. A tervezési, előkészítési munkálatok, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása nagy valószínűség szerint legkésőbb
2019-ig lezárul, utána kezdődhet meg az
új szakaszok kivitelezése.
– S ha már Szeged: megépül a tramtrain a csongrádi megyeszékhely és
Hódmezővásárhely között?
– A hatályos kormánydöntés szerint
igen.
– Évek óta létezik a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram. Elképzelhetőnek, egyáltalán célszerűnek tartaná
egy elkülönített forrásokkal gazdálkodó
Vasúti Közlekedésbiztonsági Program
kidolgozását?

A Szegedet Miskolccal összekötő
M47-es autóút hiányzó szakaszainak építése
2019 után kezdődhet el.
mint 900 kilométer autópályával, autóúttal
vagy európai közúti főútvonallal, ún. E-jelű úttal 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
összekötő 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. Folytatódik
Berettyóújfaluig az M35-ös, a Rajkát és
Letenyét a határral összekötő M15-ös és
M70-es kivitelezése, a Zalaegerszeget az
autópályával összekötő R76-os útra pedig még az idén megjelenik a tender.
– A következő évek egyik legfontosabb közlekedési beruházásaként emlegetik a Szeged és Miskolc közötti két-

A vasút biztonságosabb üzem a közútnál,
nem indokolt külön
Vasúti Közlekedésbiztonsági Program beindítása.

– A vasút jóval biztonságosabb üzem
a közútnál, ezért nem érzem szükségét
egy külön program beindításának. A vasúti közlekedés biztonságának javítása
érdekében egyébként eddig is történtek
és történnek intézkedések, melyek hatékonynak bizonyulnak, kezelni tudják
a kötöttpályán jelentkező kihívásokat. A
Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében folytatott akcióknak rendkívül nagy a jelentőségük, igenis fel kell
hívni az emberek figyelmét a kulturált,
biztonságos és szabálykövető közlekedői
magatartás fontosságára. Már csak azért
is, mert a statisztikák alapján a balesetek
többsége emberi hibára, figyelmetlenségre, gondatlanságra vezethető vissza, mint
például a sebesség helytelen megválasztása.
– Sokan – köztük szaktekintélyek is
– szorgalmazzák, hogy bizonyos autópálya-szakaszokon, ahol minden feltétel
adott, el kellene törölni a 130 km/h-s sebességkorlátozást. Az NFM támogatna
egy ilyen kezdeményezést?
– Ez a kérdés most nincs napirenden.
2017. ÁPRILIS–MÁJUS
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Dávid Ilona, a HUNGRAIL elnöke, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója

Meg kell állítani az elvándorlást!
A május 3-án, Budapesten megrendezett HUNGRAIL Vasútakadémia Konferencia résztvevőit Dávid Ilona köszöntötte. Az alábbiakban közöljük a
HUNGRAIL elnökének, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának gondolatait.

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Vezérigazgató Urak, Cégvezetők, kedves meghívott
előadóink, kedves kollégáink!
Nagyon nagy szeretettel köszöntök
mindenkit a HUNGRAIL Vasútakadémia
első önálló szervezésű konferenciáján.
A mostani vasútszakmai találkozót a közös gondolkodás és fellépés jegyében
hívtuk össze. Egyre világosabb ugyanis,
hogy a megszaporodott, nagy szakmai
felkészültséget és összetett látásmódot
igénylő feladatok teljesítésére, az újabb
kihívásokra való gyors reagálásra csak
együtt vagyunk képesek. Nekünk, vasutasoknak, függetlenül attól, hogy az állami
vagy a magánszektorban, a személy- vagy
az áruszállításban, munkaadóként vagy

munkavállalóként tevékenykedünk, közös
választ kell adnunk számos kérdésre.
Mire is gondolok itt pontosan? Az
előttünk álló egyik legnagyobb kihívás a
meglévő képzett munkaerő megtartása,
valamint az üres álláshelyeink betöltése.
Már most 500-nál is több állás betöltetlen
a szektorban, miközben 2020-ig további
2000 szakember pótlására lesz szükség
a kiemelt munkakörökben. Meg kell tehát állítanunk az elvándorlást! A célt csak
akkor érhetjük el, ha újra vonzóvá teszszük a vasutas szakmát, mind a meglévő,
mind a leendő szakemberek számára.
Meg kell mutatnunk, hogy a mai vasút
már egyre inkább megfelel a modern
kor elvárásainak, de megtartotta hagyo-

A HUNGRAIL VASÚTAKADÉMIÁRÓL
A vasúti alágazat versenyképességének növelése, a magas színvonalú szakemberképzés támogatása, a szakemberhiány és az elvándorlás mérséklése érdekében
hozta létre a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület a Vasútakadémiát. A kezdeményezés számos területen kínál együttműködési lehetőséget nemcsak az egyesület tagvállalatainak, hanem a vasúti alágazatban tevékenykedő szereplőknek, illetve azok
leendő és jelenlegi munkavállalóinak. A saját szervezésű konferenciák, szemináriumok és tréningek a szakmai fejlődésben nyújtanak segítséget. A tanfolyamok tanúsított képzési helyek közreműködésével, akkreditált oktatókkal, jóváhagyott képzési
programok szerint zajlanak. Az akadémia az általános és középiskolás diákoknak
közösségi programokon mutatja meg a vasútüzem szépségét, a technikai, informatikai fejlesztések következtében megújult munkakörnyezetet. A gyakornoki program
keretében ingyenes részvételi lehetőséget biztosít főiskolai és egyetemi hallgatóknak a saját rendezvényeken.
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mányos értékeit is. Azaz kiszámítható,
stabil, mégis izgalmas, kihívásokban gazdag életpályát és immáron versenyképes
bért is kínál.
A vasúti alágazat versenyképességének
javításához, a szolgáltatási színvonal emeléséhez a magasan képzett szakembergárda mellett még számos terület összehangolt fejlesztésére van szükség. A vasúti
gördülőállomány megújítása már megkezdődött, eddig is szép sikereket értünk el,
és ezt a lendületet nem szabad elveszítenünk. Egyre korszerűbb, a modern kor követelményeinek minden szempontból megfelelő személyszállító vonatok közlekednek
főként Budapest elővárosában. Ugyanez
a távolsági közlekedés komfortjáról még
nem mondható el, ott még csak kezdő,
bár biztató lépéseket tettünk meg. Emellett
nem feledkezhetünk meg arról, hogy nem
csak korszerű járműtől válik kényelmessé
az utazás. Az utasban egy összkép alakul
ki, amely magába foglalja a tervezést, a
jegyvásárlást, az utastájékoztatást, az állomási környezetet és még hosszan sorolhatnám, hogy mi mindent.
A vasúti árufuvarozás területén is van
még bőven tennivalónk. Itt is nagyobb rugalmasságra van szükség, alkalmazkodni
kell a megváltozott igényekhez, különben
hiába hangsúlyozzuk akár a környezettudatosságot, akár a költséghatékonyságot,
nem válunk valós alternatívává. Ehhez
természetesen elengedhetetlen az Európai Unió és a tagországok támogatása is.
Sokszor emlegetjük, hogy a repülés után a
vasút a legbiztonságosabb. Ilyenkor az is
jusson eszünkbe, hogy a kötöttpályás közlekedés biztonságáért mi felelünk. Saját
jól felfogott érdekünk, hogy a feladatokat
meghatározó szabályozás minden érintett
számára egyértelmű és teljesíthető legyen, ugyanakkor ne járjon aránytalan terhekkel. Bízom bene, hogy mára elkészült
az az egységes szakmai javaslatcsomag,
amely az új karbantartói rendelet véglegesítéséhez is segítséget fog nyújtani.
Ha Önök is azt érzik, hogy valóban közös választ kell adnunk a felsorolt kérdésekre annak érdekében, hogy enyhítsük
a munkaerőhiányt, biztosítsuk az utánpótlás-nevelést és a szakmai továbbképzést,
növeljük a vasúti közlekedés biztonságát,
és mindezek segítségével fokozzuk az
alágazat versenyképességét, akkor egy
nyelvet beszélünk.

KONFERENCIA

Tuzson Bence, a kötöttpályás járműgyártásért felelős miniszteri biztos

Irinyi Terv – kötöttpályás
járműgyártási stratégia
Az Irinyi Tervet Magyarország újraiparosításának előmozdítása érdekében fogadta el a kormány, megjelölve a hosszú távon fejlődőképes ágazatokat. Ilyen a kötöttpályás járműgyártás, amit ideje feléleszteni, hogy
ne csak múltja, de jövője is legyen, mondta előadásában Tuzson Bence,
a kötöttpályás járműgyártásért felelős miniszteri biztos.

A kötöttpályás járműgyártás újraindításának alapvető célja az eszközpark jelentős fiatalítása, a jármű-modernizációs
igények kielégítése hazai fejlesztésű és
gyártású vonatokkal, ami egyrészt bázist
teremthet az exportpiacokon való sikeres
megjelenéshez, másrészt hozzájárulhat
egy önálló iparág megteremtéséhez is.
Tuzson Bence elmondta, a járműgyártás
fejlesztése során fontos szempont a hazai hozzáadott érték maximalizálása, a
magyar beszállítói háttér megerősítése, a
gyártókkal együttműködni képes kis- és
középvállalkozások részarányának növelése, valamint az iparági tudás- és munkaerőbázis létrehozását megcélzó programok elindítása. A korszerű járműgyártás
beindulásához alapvetően szükségesek
továbbá a magas technikai színvonalú, a
21. század kihívásainak megfelelő összeszerelő-üzemek és gyártósorok, a járművek innovatív fejlesztését támogató források, illetve a képzett munkaerő, aminek
a biztosításához elengedhetetlen a hazai
közép- és felsőfokú szakképzési rendszer

újragondolása, a gyakorlati tapasztalatokon túl helyes szemléletre és munkamorálra nevelő duális képzés fejlesztése.
Az elmúlt 25 évben néhány kivételtől eltekintve (Bombardier, Stadler) nem
volt igazán jelentős hazai kötöttpályás
járműgyártás, emiatt heterogén a járműállomány, problematikus a szervizelés,
drága a karbantartás, egyre idősebb és
korszerűtlenebb a járműpark, és jellemző
a külföldi használt járművek beszerzése,
emlékeztetett a miniszteri biztos. A magyarországi kötöttpályás járműgyártás
jövőjét kínálati oldalon a kocsiszekrényeket, forgóvázakat gyártó Stadler, a
vasútijármű-komponensek
(dízelmotorok, hajtóművek, forgóvázak) gyártásával foglalkozó Ganz Motor, az idén 20
darab IC+ személykocsit szállító MÁVSTART Szolnoki Járműjavító, a többségi
állami tulajdonban lévő, vasúti kocsikat,
részegységeket gyártó MÁV-START Dunakeszi Járműjavító, valamint a gyártási
tevékenységet jelenleg nem folytató, a
kötöttpályás járművek, főleg villamosok

nagyjavítását végző BKV Vasúti Járműjavító kapacitásaira lehet alapozni. Keresleti oldalon jelenleg a MÁV, a GYSEV, a
BKK-BKV, illetve Szeged, Debrecen és
Miskolc jöhet szóba, bár a három megyeszékhelyen a kötöttpályás közlekedés
fejlesztéséhez jórészt már megvásárolták
a szükséges eszközöket.
A hazai adottságokra épülő K+F, valamint gyártási lehetőségekben komoly
potenciál van, folytatta Tuzson Bence. Az
IC+ személykocsi mint a magyarországi
kötöttpályás járműgyártás „zászlóshajója”
sorozatgyártásra alkalmas, exportképes
termék, és minden bizonnyal az lehet
az IC+ vezérlőkocsi is, igaz, ez esetben
a prototípus fejlesztése és a megtérülés
vizsgálata még hátravan. Bár közlekedéspolitikai döntést igényel, de hosszú távon
szintén sorozatgyártásra alkalmassá tehetők a mellékvonali dízel motorvonatok
és a HÉV-ek, míg a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve indulhat majd meg
a Millenniumi Földalatti Vasút és a Fogaskerekű járműveinek fejlesztése, kissorozatú gyártása. Kormánydöntés alapján
a Kisföldalatti korszerűsítésének előkészítésére, tervezésére ebben az évben
1 milliárd forint, a 2 prototípus jármű jövőre esedékes gyártására 4 milliárd forint,
a Fogaskerekű esetében pedig 1 prototípus elkészítésére 2018-ban 1,5 milliárd
forint áll rendelkezésre.
Az imént felsorolt járműtípusokból
2025-ig összesen 737 új eszközre lesz
várhatóan igény hazánkban, 459 IC+ kocsira, 140 mellékvonali dízel motorvonatra, 98 HÉV-re (ez a jelenlegi teljes HÉVflotta), 22 Kisföldalatti járműre, 10 IC+
vezérlőkocsira és 8 Fogaskerekűre. Erre
a rendelésállományra pedig – amelynek
költségigénye 451 milliárd forint – akár
egy külön iparágat is fel lehet építeni. A
miniszteri biztos felhívta a figyelmet, hogy
a hazai járműgyártás beindulása előtt,
azaz már most érdemes felmérni az exportlehetőségeket, feltérképezni a járműgyártás finanszírozási oldalát, és ezzel
összefüggésben célszerű egy hazai bázisú, konzorciális hitelprogram kidolgozása
a Magyar Fejlesztési Bankkal együttműködve.
2017. ÁPRILIS–MÁJUS
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Pál László, a MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója

Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a
kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében
A MÁV-HÉV Zrt. idén február 23-a óta a MÁV leányvállalata, melynek menedzsmentje folyamatosan azon dolgozik, hogy a MÁV csoportba történő
integráció minél zökkenőmentesebb és eredményesebb legyen.

A 2016. november 7-én megalakult BHÉV
Zrt. november 29-én került a fővárostól
állami tulajdonba, a tulajdonosi jogokat
megbízási szerződés alapján a MÁV gyakorolta. 2017. február 22-én zajlott le a
teljes tulajdonosváltás, és február 23-tól a
társaság immár MÁV-HÉV Zrt. néven működik a MÁV Zrt. 100 százalékos leányvállalataként. A MÁV-HÉV komoly személyszállítási feladatokat lát el, évente 81 millió
utast szállít 5 vonalon, az átlagos szállítási
távolság – az elővárosi funkcióból következően – 6,67 kilométer. A mintegy 100
kilométer hosszú vasúti pálya átlagéletkora 40–60 év, jellemzően felújításra szorul,
és lassújelekkel erősen terhelt, ami igencsak kihat a szolgáltatás minőségére, vázolta a nehézségeket Pál László.
A pálya egyéb elemeihez hasonlóan
a 98 motorvonatból (7 db MIXA típusú
háromkocsis motorvonat, 16 db MX típusú háromkocsis motorvonat, 74 db MXA
típusú háromkocsis motorvonat és 1 db
MXAK típusú háromkocsis motorvonat)
álló járműpark is koros. A legfiatalabb
motorvonat 34, a legöregebb 52 éves, a
teljes állomány átlagos életkora pedig 40
év, tehát már tíz évvel haladja meg azt az
élettartamot, amire a magyar és a korábbi
NDK-beli fejlesztőmérnökök annak idején
tervezték, mondta a vezérigazgató, hoz16
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zátéve, ez persze előny is lehet, hiszen a
karbantartási, javítási, üzemeltetési költségek jóval alacsonyabbak, mint egy fiatalabb flotta esetében.
A járművek karbantartása szigorú ciklusrendi szabvány és technológiai utasítások alapján történik, ami magába foglalja
az 1–3 naponta végrehajtott funkcionális
ellenőrzéseket, a körülbelül 16 naponta
elvégzett részletes rendszerellenőrzéseket, a 8–12 ezer lefutott km utáni ellenőrzéseket, a szükséges mérésekkel és
alkatrészcserékkel, illetve a 75–80 ezer
km futás után végrehajtott teljes körű ellenőrzéseket, a szükséges méréseket és
a tervezett alkatrészcseréket. A fenti kilométer-teljesítmények utáni karbantartási
feladatokra kocsiegységenként 1,6 millió
forintot költ a cég, vagyis igaz az, hogy viszonylag alacsony anyagi ráfordítással jó
műszaki eredményt lehet elérni. A flotta
javításának alapja szintén a ciklusrendi
szabvány és a technológiai utasítások: a
3,5 évente végrehajtott műhelyi beavatkozás során a jármű részben, a 7 évente
esedékes javítást követően pedig jelentősen megújul, míg 14 évente teljes felújításon esnek át a motorvonatok, aminek
költsége fővizsgával együtt 34–35 millió
forint egységenként. Pál László szerint
ilyen mélységű és színvonalú karbantartá-

si, javítási tevékenység szükséges ahhoz,
hogy az idős HÉV-flotta jó minőségű szolgáltatást tudjon nyújtani, ami 81,6 százalékos rendelkezésre állást és 99,3–99,6
százalékos menetrendszerűséget jelent.
A szakemberek minden igyekezete ellenére egy ennyire koros, a hasznos élettartamon régen túl lévő flottánál óhatatlanul
jelentkeznek üzemeltetési problémák. A
vezérigazgató rámutatott, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását az új,
eddig nem tapasztalt hibatípusok (futásjóság, ajtórendszer, főinverter, főlégsűrítő)
megjelenése mellett az is nehezíti, hogy
műszakilag elavult rendszerről van szó. A
járművek az 1960-as évek technológiáját
képviselik, melyek az elmúlt évtizedekben
nem estek át érdemi fejlesztésen, a gyártó
vállalatok nem léteznek, a korábbi beszállítók többsége szintén nincs már a piacon.
Aki megmaradt, rendszerint utángyártott
alkatrészekkel foglalkozik, azonban a viszonylag kis darabszámok miatt (98 db
háromkocsis egység) új beszállítóknak
nem vonzó a terület. Sok terméket, fődarabot csak egy, maximum két gyártó tud vállalni. Nem elterjedt flottatípusról van szó,
kevés közlekedési vállalat használta, így az
európai háttérbázisa is hiányzik.
Mindez arra ösztönözte a társaság
vezetését, hogy dolgozzon ki egy járműélettartam-növelő stratégiát. A Corvinus
Egyetemmel, a Széchenyi István Egyetemmel és a TÜV Rheinlanddal közös
munka eredményeként megszületett
Tudományos alapú Továbbüzemeltetési
Protokoll (TTP) nevű program lényege,
hogy innovatív, átgondolt jármű-korszerűsítéssel, a legszükségesebb, leghatékonyabb beavatkozásokkal, a lehető
legalacsonyabb költségekkel (egységenként maximum 400–500 millió forint)
próbálják életben tartani a felújításra még
érdemes, 30–40 éves járműveket – ez
a flotta körülbelül kétharmada –, megteremtve ezáltal a következő 15–20 évre a
színvonalas, biztonságos és gazdaságos
továbbüzemeltetés feltételeit. Ugyanakkor nem halogatható már sokáig a legidősebb járművek kiváltása legalább 40 éves
élettartamra tervezett újakkal, melyek beszerzése kocsiegységenként meghaladja
az egymilliárd forintot.
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Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója

Vasútvállalatok módosító javaslatai a
24/2016-os „karbantartós” NFM rendelethez
2016. augusztus 2-án lépett hatályba a 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet
a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző
műhelyekről. A „műhelyrendeletet” a vasúti szakma egy emberként megdöbbenéssel fogadta részben annak tartalma, részben az előírások bevezetésére adott szűk határidő miatt.

A vasútvállalatok ezért tavaly novemberben azzal a kérelemmel fordultak a jogalkotó felé, hogy a rendelet hatálybalépését 2018. január elsejéig halassza el,
időt adva ezzel a társaságoknak a vasúti
járművek karbantartására vonatkozó rendelkezések maradéktalan végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi és
tárgyi feltételek megteremtésére, mondta
Csépke András. A szaktárca egyetértett
a kezdeményezéssel, és a szabályozás
előírásainak való megfelelés határidejét –
a teherszállító járművek kivételével – legkésőbb 2017. december 31-éig kitolta.
A vasútvállalatok értették a rendeletalkotó szándékát, hogy a vasúti közlekedés biztonságának fenntartása és
fokozása érdekében tiszta viszonyokat
kell teremteni – folytatta a vezérigazgató
–, azonban annak érdekében, hogy egy
alkalmazható rendelet lépjen hatályba,
és a vasúti ágazat versenyképességét ne
rontsa a bevezetéssel járó költségnövekedés, több ponton is szükségessé vált
a rendelet módosítása, pontosítása. Az
érintett szereplőkkel folytatott többkörös
egyeztetéseken a vasútvállalatok több
problémát is nevesítettek, így az alapfo-

galmak pontosabb definiálását, a szakember-ellátottság, a felelősségbiztosítás,
valamint a vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző műhelyek tárgyi feltételei
kialakításának kérdését. Mindezek figyelembevételével a rendeletmódosítás célja
az alkalmazók által a vasúti járművek és
azok közlekedésbiztonsági berendezései
karbantartását, javítását, felújítását, korszerűsítését, továbbá az időszakos és a
rendkívüli vizsgálatok elvégzését megfelelően előíró rendelet megalkotása.
A szakember-ellátottsággal kapcsolatban Csépke András elmondta, a világ
felgyorsult, azok a mérnök kollégák, akik
a vasúthoz jönnek dolgozni, nem akarnak
öt évet várni, hogy érdemi döntési pozícióba kerülhessenek. Szerinte három
évben elég meghatározni azt az időtartamot, amit már megfelelő szakmai előéletnek tekinthetünk egy mérnöknél. Az a
műhely részterületi vezető, aki nem rendelkezik az előírt végzettséggel, 2024.
december 31-ig folytathatja tevékenységét, ha 2019. január 1-ig a részterületi
vezetői munkakör ellátására felsőfokú
kiegészítő képzést követően hatósági
vizsgát tett.

A vasútvállalatok szorgalmazták a felelősségbiztosítás pontos definiálását a
Polgári Törvénykönyv elvárásai alapján,
így meghatározásra került, hogy a személysérüléses, dologi, környezetszennyezési és sérelemdíjjal kapcsolatos károk
megtérítéséről van szó. A 271/2007-es
és a 6/2010-es kormányrendeletek tartalmazzák, hogy milyen kárfedezeti igazolással kell rendelkezniük a vasúti cégeknek.
Mivel ezt pénzintézeti garanciák formájában is biztosíthatják, a módosító javaslat
szerint a garanciaszerződés lehetősége a
24/2016-os NFM rendeletre is kiterjedne.
A vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző műhelyek kialakítása kapcsán
elhangzott, minden vasútvállalattól elvárható, hogy maga határozza meg azt a
folyamatot, melyben az időszakos vagy
rendkívüli vizsgákat lefolytatja, továbbá
üzemben tartóként maga szavatolja a
„vizsgázó” járművek megfelelő állapotát,
és ennek legyenek meg a személyi és
tárgyi feltételei. Az a tervezet azonban,
miszerint egy teljesen elkülönített műszaki vizsgahelyen történjen a vizsgáztatás,
jelentős költségtöbbletet eredményez,
ezért szükséges, hogy ott karbantartás is végezhető legyen. Fontos, hogy
a vizsgákkal összefüggésben született
okmányok tárolásának módját szintén
a vasútvállalat határozhassa meg, szem
előtt tartva, hogy mind a – remélhetően
csökkenő mennyiségű – papíralapú, mind
az elektronikus dokumentumokat a következő vizsga lebonyolításáig biztonságos
módon meg kell őrizni.
A közbeszerzésre kötelezett társaságok esetében a vasúttársaságok ellentmondásokat fedeztek fel a rendelet,
illetve a közbeszerzési törvény előírásai
között. Javaslatuk szerint a vasútvállalat
a 2017. december 31-ig megkötött vagy
folyamatban lévő közbeszerzési és versenyeztetési eljárások, valamint az érvényes alvállalkozói szerződések esetében
a szerződések lejártáig mentesül azon
kötelezettsége alól, hogy javítási vagy karbantartási feladatát csak olyan alvállalkozóknak adhatja ki, melyek ilyen tevékenység ellátására vonatkozó engedéllyel vagy
tanúsítvánnyal rendelkeznek.
2017. ÁPRILIS–MÁJUS
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Schwartz István, a MÁV-START Zrt. általános vezérigazgató-helyettese

A MÁV-START Zrt.
járműfejlesztési stratégiája
A vasúttársaság járműfejlesztéseinek fókuszában minden esetben a szolgáltatási színvonal folyamatos javítása áll. A 2011-ben megfogalmazott
stratégiai elképzelésnek megfelelően az IC+ járműcsalád sorozatgyártása megkezdhető, a társaság a fejlesztésekhez szükséges kompetenciákkal rendelkezik. A megszerzett tapasztalatok forrás rendelkezésre állása
esetén lehetőséget biztosítanak további jármű-modernizációkhoz: IC+
kocsikhoz vezérlőkocsik fejlesztésére és gyártására vagy beszerzésére,
illetve részben alacsony padlós regionális dízel motorkocsik fejlesztésére.

A szolgáltatásnyújtáshoz a társaság 620
darab vontatójárművel (többségében villamos mozdonnyal) rendelkezik, amelyek
átlagéletkora 42,7 év. Az elmúlt évek beszerzéseinek köszönhetően a 420 darab
motorkocsi és -vonat állománya viszonylag fiatal (átlagéletkoruk: 22,7 év). Az
1850 darab személykocsi átlagéletkora
37,7 év.
A számokból jól látható, hogy van hova
fejlődni. Több fókuszterület köré csoportosulnak a fejlesztési feladatok. Egyrészt
lehetőség van elővárosi motorkocsik vásárlására európai uniós forrásokból. A
meglévő járművek korszerűsítését utaskomfort-növeléssel, a járművek biztonsági szintjének emelésével, modernizáló átalakításával és beszerzésekkel érhetik el.
Az utaskomfort javítása magába foglalja a belső kényelem javítását az esedékes
javításokkal együttesen és az elhasználódott, leamortizált utastér belsejének
felfrissítését. 2016 végére 575 személykocsi belső komfortját javították, a 2017–
18-as időszakban további 260 kocsi esik
át ezen a korszerűsítésen.
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Ami a biztonságot illeti, a hagyományos járművek feljáróajtóit azonosították
a legnagyobb kockázatúaknak, itt olyan
mérnöki megoldásokat kell alkalmazni,
amelyek például biztosítják a távajtózárást
az indulás előtt. A fentiekkel párhuzamosan hajtják végre a járművek korszerűsítő
átalakítását. Erre jó példa a 8055 vezérlőkocsi-sorozat tárcsafékes rekonstrukciója, ahol az átalakítást követően biztosítani tudják az ingavonati közlekedést.
A projekt keretén belül 25 vezérlőkocsi
forgóvázkerete lesz tárcsafékes.
A régebbi járművek élettartam-növelő
nagyjavítás keretében műszaki fejlesztéseken esnek át a kor követelményeinek megfelelő utaskomfort biztosítása
érdekében. Többek között új belső dizájn, felújított, cserélt ablaktömbök, teljes üléshuzatcsere, fűtéskorszerűsítés,
vezetőállás-klimatizálás és új külső fényezés jellemzi ezt a feladatkört.
2011-ben tulajdonosi és vezetői döntés, valamint az ennek nyomán létrehozott
járműgyártási stratégia alapján a társaság
kifejleszthetett 2 darab új járművet az IC+

sorozat keretében, amelyek folyamatos
vezetői támogatás mellett 2014-re elkészülhettek. A szolnoki telephelyen fiatal
mérnökök alkalmazásával és a régiek bevonásával, tudásátadásával sikerült meghonosítani a járműgyártási kompetenciát.
Jelenleg 40 fős műszaki igazgatóság működik a MÁV-START-nál.
Az új jármű felszereltsége korszerű:
valamennyi üllőhelynél energiaellátási pontok találhatók laptop számítógépek használatához; fejlett szolgáltatású,
GPS-vezérelt belső-külső, audiovizuális
utastájékoztató rendszer és vezeték nélküli internet szolgálja a kényelmet; nagyintelligenciájú, távfelügyeleti rendszerrel egybeépített vonat/kocsivezérlő és
diagnosztikai rendszer, valamint belső
videófelügyeleti rendszer alkalmazása segíti a biztonságos üzemelést.
A kocsi az elmúlt időszakban már 1,5
millió kilométert futott külföldi és hazai pályán; hovatovább az egyetlen Európában
készült vontatott jármű, amely szinte valamennyi nemzetközi szabvány előírásait
teljesíti. Pillanatnyilag Budapest–Hamburg viszonylatban közlekedik.
Az utasigények hatására a prototípushoz képest továbbgondolták az IC+ sorozatgyártását. Ez életre hívott egy járműcsaládot, amelynek tagja egy 2. osztályú
termes kocsi, egy többcélú teres kocsi és
egy 1. osztályú kocsi. Az előbbi kettő dokumentációja elkészült, míg az utóbbi tervezése folyamatban van. A sorozatgyártás
a többcélú teres kocsik gyártásával kezdődik idén májusban.
A prototípusgyártás tapasztalatait figyelembe véve és beépítve az utasigényeket,
valamint alkalmazva a jogszabály-módosításokat a tervezők nem tétlenkedtek: több
mint 40 százalékban újraalkották a kocsit.
A többcélú teres IC+ kocsi 47 üléses, kiegészülve 3 kerekesszékes utas számára
fenntartott hellyel. Az utóbbiak számára
széles ajtót építettek be emelővel, és általuk is igénybe vehető mellékhelyiséget. A
jármű töltési lehetőséget nyújt elektromos
kerekesszékek és kerékpárok számára.
Nyolcbiciklis tárolót és családi szakaszt is
kialakítottak benne, férőhellyel a babakocsik biztonságos szállítására.
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Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója

A városi közlekedés aktuális
kérdései, megoldandó feladatai
A BKV több mint 1,3 milliárd utast szállított 2016-ban, ebből 900 milliót
a kötöttpályás ágazatok, melyek a férőhelykilométer-teljesítmények kétharmadát, illetve a társaság 2134 darabos járműállományának több mint
a felét adják.

A BKV 2012-es forgalmi teljesítményének
23 százalékát elvesztette 2017-re. Ennek
egyik oka a magánoperátorok megjelenése a főváros autóbuszos közösségi közlekedésében, ami a társaság buszágazatában a férőhelykilométer-teljesítményt
tekintve öt év alatt 3 milliárdos zuhanást
eredményezett, a 2012-es majd’ 7 milliárdról 4 milliárdra. A 2017-re prognosztizált csökkenés pedig elsősorban a
HÉV-ágazat BKV-ból történő leválasztásának és az M3-as metró felújítás miatti
leállásának a következménye. Bolla Tibor
cáfolta a társaság veszteséges gazdálkodásáról szóló információkat, aláhúzva,
hogy a BKV 2010 óta pozitív – az elmúlt
két évben 4 milliárdhoz közeli – üzemi
eredmény mellett működik, és az adózás
előtti eredménye három éve szintén pozitív, tavaly 3,9 milliárd forint volt.
Az elnök-vezérigazgató szerint a legfontosabb feladat a járműpark és az eszközállomány folyamatos megújítása. A
járművek jelentős részének életkora meghaladta a tervezett élettartamot: az autóbuszok átlagos életkora 13,9 év (a tervezett 10-zel szemben), a villamosoké 32,8
év a 30-cal szemben, a Földalatti Vasúté
42,7 év ugyancsak a 30-cal szemben.

A metrók és a trolibuszok összességében nem számítanak öregnek, előbbiek
átlagéletkora 23 év, ami 7-tel kevesebb
a tervezettnél, utóbbiaké pedig 16,6 év,
tehát még 3,5 évet futhatnak a tervezett
életkor eléréséig. A BKV által üzemeltetett
infrastruktúra esetében csak a felújított,
illetve új metróvonalak (M2 és M4) és az
EU-s forrásból fejlesztett villamosvonalak
állapota megfelelő, a villamoshálózat többi részének, az M3, a trolibuszhálózat és
a földalatti műszaki színvonala viszont a
normál állapotszint alatt marad.
A járműállomány minőségi összetétele, az utaskiszolgálás színvonala mindazonáltal jelentősen javult az elmúlt években. Amíg 2012 végén 12 százalék volt a
klimatizált járművek aránya, addig tavaly
év végén 44 százalék, az alacsonypadlós
járművek száma pedig az elmúlt négy év
alatt a duplájára nőtt, ma már háromból
két járművet a mozgáskorlátozottak is
akadálymentesen igénybe tudnak venni.
A főváros életében a legnagyobb kihívásnak az M3-as metró – mint a legforgalmasabb hazai vasútvonal – elavult infrastruktúrájának és járműparkjának 219
millió euróba kerülő felújítását nevezte
Bolla Tibor. Nem új, de újjal egyenértékű

járművek álltak és állnak folyamatosan
forgalomba, viszont lesz teljesen új is,
annyiban, hogy mindent kicserélnek benne, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a 222
szerelvény élettartama az orosz fél vállalása alapján legalább 30 év. Sikeres tendereztetés esetén az infrastruktúra több szakaszban történő felújítása a nyár második
felében kezdődhet Kőbánya-Kispest és a
Népliget között.
A Fővárosi Közgyűlés néhány hónapja
úgy döntött, hogy a metrópótláshoz szükséges mintegy 150 autóbuszt a Budapesti Közlekedési Központnak és a BKV-nak
kell biztosítania. Ezek fele-fele részben új,
illetve használt szóló és csuklós járművek
lesznek, köztük körülbelül 30 reaktivált
csuklós Ikarust is forgalomba állítanak. A
buszok ma jelenleg még nem állnak rendelkezésre – felújítás vagy szállítás alatt
vannak –, de a beruházás nyári kezdetére
az összes hadra fogható lesz. Az elnökvezérigazgató elmondta, a jelentős többletteljesítmény biztosításához számos
járművezetőt kell felvennie, illetve visszacsábítania a BKV-nak, amit persze nem
könnyít meg, hogy hiányszakmáról van
szó. Ezért a kezdeti időszakban a törvényes kereteken belül a sofőrök túlórákkal
biztosítják majd, hogy a szükséges menynyiségű metrópótló autóbusz kiállhasson.
A társaság folyamatosan fejleszti és újítja fel a több mint 600 darabos
villamosflottáját. A járműállomány felét
adó 320 Tatra villamosból a 2000-es
évektől napjainkig 170 újult meg, de a
flotta fiatalabb típusain is jelentős javítások zajlanak. Megkezdődött a Combinók
10 éves nagyjavítása, a TW6000 típusnál
a forgóvázak és gépészeti főegységek teljes körű felújítása, illetve a TW6100-asok
(hannoveri) honosítása. A CAF-ok érkezésével a legkorszerűtlenebb ipari csuklós
típusból 40-et ugyan leselejteztek, ám
38-ra középtávon így is szükség van, hiszen pl. a Szabadság hídon csak ezek férnek el, ezért a nagyjavításuk már javában
zajlik. A felújítások mellett a járműbeszerzések szintén jelentősen javították a BKV
által üzemeltetett villamos-, autóbusz- és
trolibuszflotta minőségét.
2017. ÁPRILIS–MÁJUS
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Hangsúlyeltolódás az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban

Negyedével kevesebb
új villamos motorvonat jöhet
Az európai uniós közlekedési célú pénzforrások legnagyobb részének elköltése az IKOP-lista alapján
történik, emellett az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz (CEF) források állnak még rendelkezésre. Az
IKOP-pénzekről nemzeti hatáskörben dönthetnek,
melyet jóvá kell hagyatni Brüsszellel, míg a CEFtámogatásokra célirányosan pályázni kell Brüsszelnél.
Az IKOP-ban jelennek meg tehát a nemzeti közlekedési stratégiai prioritások, így különösen érdekes annak évenkénti felülvizsgálata. Ebben idén az új célok
mellett az is tükröződik, hogy számos esetben a már
elnyert beruházások a tervezettnél drágábbak lettek,
így – „zárt kassza lévén” – ezt egyes projektek műszaki tartalmának csökkentésével, illetve teljes elhagyásával kellett kompenzálni. Összeállításunkban nyomon
követjük a változásokat.
DÉKÁNY ZSOLT

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) fő elemei az idei felülvizsgálat nyomán sem módosultak, a négy prioritás – nemzetközi
(TEN-T) közúti elérhetőség javítása, nemzetközi (TEN-T) vasúti
és vízi elérhetőség javítása, fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása, TEN-T hálózat
közúti elérhetőségének javítása – változatlan keretösszegekkel,
összesen mintegy 900 milliárd forintnyi forrással szerepel az
IKOP-ban. De az ördög ezúttal is a részletekben lakozik!

Vesztesek
A legutóbbi felülvizsgálat során nagyságrendileg 130 milliárd forint összegű fejlesztést húzott le a kormány az IKOP-ból finanszírozott beruházások közül. A legnagyobb vesztes kétségtelenül a
Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba–Gyula vasútvonal, hiszen az ennek villamosítására betervezett 43,2 milliárdos támogatási összeg teljes egészében eltűnt az új IKOP-ból. Ugyanígy
elmarad a jelen uniós pénzügyi ciklusban a Debrecen–Mátészalka pályarekonstrukció I. és II. üteme, amit eredetileg 13,2, illetve
18 milliárd forinttal terveztek, és a szombathelyi vasútállomás
korszerűsítése, amire 29,9 milliárdot szántak korábban. Egyenként tízmilliárdot meghaladó kiadástól mentesül a költségvetés a
Vámosgyörk–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet
kiváltás (10,8 milliárd) és a burkolat-megerősítés, valamint forgalombiztonsági és környezetvédelmi beavatkozások a gyorsforgalmi úthálózat legleterheltebb szakaszain (10,6 milliárd) sorok
lehúzásával. A Balaton térsége 3,5 milliárd forintnyi fejlesztési
forrástól esik el, mivel a tó környéki közlekedési rendszer összehangolása (1,5 milliárd) és három nagy balatoni település közösségi közlekedésének fejlesztése (2 milliárd) is kiesett a pixisből,
így néhány évig még biztosan nem közlekednek elektromos autóbuszok Balatonfüreden, Siófokon és Keszthelyen. Mint ahogy
Érd esetében is 2020 utánra tolódott a 15 városi autóbusz beszerzése, amivel 1,2 milliárdot takarít meg a büdzsé, ugyananynyit, mint a Debrecen–Nyírábrány vasútvonal korszerűsítésének
lefújásával. Ehhez képest a Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás elmaradásával – amivel egyelőre elszállt az állomások közötti nyíltvonali pályaszakaszokon
a 120 km/órás vonatközlekedés lehetősége – megspórolt 300
millió tényleg „aprópénznek” tűnik.

TOP 5 vesztes (milliárd forint)
• Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba–Gyula
vasútvonal
• Debrecen–Mátészalka pályarekonstrukció
I., II. ütem
• Szombathelyi vasútállomás korszerűsítése
• Vámosgyörk–Mezőkeresztes–Mezőnyárád
szűk keresztmetszet kiváltás
• Forgalombiztonsági beavatkozások
a gyorsforgalmi úthálózaton

Egyelőre lőttek
a Szeged–Hódmezővásárhely–
Békéscsaba–Gyula
vasútvonal villamosításának.
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–43,2
–31,2
–29,9
–10,8
–10,6

M8 autóút Körmend–Rábafüzes
országhatár szakasza:
mínusz 28 milliárd forint,
mínusz 1 sáv.
TOP 5 lefaragott támogatás (milliárd forint)
• M8 autóút Körmend–Rábafüzes
országhatár szakasza
–27,3
• MÁV villamos motorvonat beszerzés
ETCS2 felszereltséggel
–21,65
• Püspökladány–Debrecen vasútvonal korszerűsítése
–6,5
• Fonyód–Kaposvár vasútvonal felújítása
–4,7
• Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy
vonal korszerűsítése
–2,11

Eltűnt egy sáv
Több olyan beruházás is van, amelyeket ugyan nem helyezett
tartaléksorba a kormány, de jelentősen, milliárdokkal, sőt tízmilliárdokkal csökkentette a rájuk fordítható támogatási keretet.
Ez utóbbiak közé tartozik az M8 autóút Körmend–Rábafüzes
országhatár szakasza, amely eredetileg 2x2 sávos autóútként
78,5 milliárd forintból épült volna meg. A jelen IKOP-verzió viszont csak 51,20 milliárdot nevesít erre a célra, és a majd’ 28
milliárdos költséglefaragás okán nem lepődhetünk meg, hogy a
tervekben immár 2x1 sávos autóút szerepel. Hasonlóan nagyot,
bár „csak” 22 milliárdot bukott egy vasúti projekt is. A MÁV eredetileg 82,2 milliárdból vásárolhatott volna 30 nagykapacitású,
160 km/óra sebességre képes, 300-600 ülőhelyes elővárosi villamos motorvonatot ETCS2 felszereltséggel, miután azonban a
támogatás több mint a negyedével, 60,55 milliárdra visszaesett,
most maximum 23 új motorvonattal kalkulálhat a vasúttársaság.
Öt vasútvonal felújítási keretét is alaposan megnyirbálta a kabinet. A legtöbbet a Fonyód–Kaposvár viszonylat vesztett, ahol
harmadával (15-ről 10,3 milliárd forintra) csökkent a támogatás,
de 6 és fél milliárddal kevesebb jut a Püspökladány–Debrecen
vonal korszerűsítésére is. A Debrecen állomás részleges átépítését – összhangban az intermodális csomóponttal – és a Szajol–
Debrecen vonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer telepítését
is magába foglaló projektre azért még így is 121 milliárd maradt.
Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy között a pálya és a
biztosítóberendezés korszerűsítése, valamint Balatonszemes és
Balatonlelle-felső között a részleges második vágány kiépítése
72,41 milliárd helyett 70,30 milliárdból valósulhat meg, a TENT-n kívüli vasútvonalon lévő balatoni állomások felújítása pedig
a korábbi 2,5 milliárddal szemben 1,5 milliárdból, míg a Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítésére 15 helyett
14 milliárd jut.
A fővárosi önkormányzat forintra annyit vesztett az IKOP módosításával, mint amennyit nyert. Bár 160 millióval kevesebbet
kap Budapest a Kelenföldi pályaudvar térségében 1500 P+R
parkoló megépítésére, a korábbi 1,65 helyett 1,49 milliárdot,
de az M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán pont
160 millióval többet fordíthatnak a módosított csomópont kivitelezésére, 1,7 helyett 1,86 milliárd forintot.

Szakaszolás
Változatlan támogatási összeggel, ám némileg módosult tartalommal, illetve számokkal szerepel a frissített IKOP-listán jó
néhány beruházás. Így például az M30-as autópálya Miskolc–
Tornyosnémeti szakaszának megépítésére 147,6 milliárd forint
áll rendelkezésre, de a beruházást immár két sorban tüntetik fel,
nevesítve – és levonva az alapösszegből – az előkészítésre juttatott 11,56 milliárdot. Hasonlóan kettébontották a 83. sz. főút
M1–Pápa közötti szakaszának fejlesztési támogatását, az eredeti (79,2 milliárd forint) összegből 11,02 milliárdot fordítanak az
előkészítési munkálatokra. A MÁV-hálózat közlekedésbiztonságjavítási programjának II. ütemét úgyszintén szakaszolták; a 18,1
milliárdos alapösszegből 3,3 milliárd jut a szintbeli közúti-vasúti
átjárók (II/A. ütem) és 14,80 milliárd a pályakapacitást növelő és
vasútüzemi hatékonyságot javító vasúti eszközök, útátjárók közlekedésbiztonsági fejlesztésére (II/B. ütem). Két projekt esetében
a felújítandó állomások, illetve hidak számát törölték a listából. A
MÁV hálózatán 10 milliárd forintból lehet vontatási alállomásokat
bővíteni (eddig meg is nevezték, hogy 18 alállomásnál nyílik lehe-

tőség a vasúti vontatási energiaellátás fejlesztésére), míg a hídrekonstrukciós program I. ütemében 8,1 milliárd áll rendelkezésre
hidak, nagyműtárgyak átépítésének előkészítésére és kivitelezésére (az előző IKOP-listában még konkrétan 9 hídról volt szó).

TOP 5 nyertes (milliárd forint)
• Gödöllői vasútállomás korszerűsítése,
P+R parkoló létesítése
• Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt II. ütem
• Budapest–Hatvan vasútvonalon
elővárosi célú fejlesztések
• Eger vasútállomás intermodális
átszállókapcsolatainak fejlesztése
• Jegyautomaták beszerzése,
telepítése a MÁV hálózatán

15,35
12,5
10,89
6
4,7

A BKK 12,5 milliárd forintból
folytathatja
a budapesti villamos- és trolibuszflotta
fejlesztését.
Nyertesek
Természetesen a lehúzott vagy megkurtított támogatással bár,
de tovább futó projektek mellé a mérleg másik serpenyőjébe
is jutott közlekedésfejlesztési beruházás szép számmal, és ez
akár szó szerint is értendő. Az IKOP-listára az idén március 21étől hatályos 1247/2016 (V. 18.) Korm. határozat nyomán új
beruházásként felkerült projektek egyik legnagyobb nyertese
Gödöllő, a város vasútállomásának korszerűsítését és P+R parkoló létesítését 15,35 milliárd forinttal támogatja a költségvetés.
A Budapest–Hatvan vasútvonalon megállóhelyek és állomások
elővárosi célú fejlesztésére, akadálymentesítésre, P+R parkolók építésére ugyancsak szép summa áll rendelkezésre (10,89
milliárd forint), de Eger is örülhet, hiszen 6 milliárdnyi forrásból
korszerűsítheti vasútállomása intermodális átszállókapcsolatait,
és alakíthat ki P+R parkolókat. A MÁV-START 4,7 milliárdot kap
jegyautomaták beszerzésére, telepítésére, a MÁV pedig 2-2 milliárd forintból újíttathatja fel a Keleti, illetve a Nyugati pályaudvar
épületét. Valószínűleg Pécs sem szomorkodik a számára megítélt 1,7 milliárd forint miatt, amit elektromos autóbuszok beszerzésére és a működtetésükhöz szükséges energetikai ellátó és
kiszolgáló infrastruktúra kiépítésére fordíthat. Az említettekhez
képest elenyésző az a 350 millió forint, ami a zalaszentiváni deltavágány előkészítését szolgálja.
Már az előző IKOP-kiírásban is nagy súllyal szerepelt a budapesti villamos és trolibusz járműprojekt, melynek I. ütemében
12 darab 56 méteres és 10 darab 34 méteres villamos vásárlására kapott lehetőséget a Budapesti Közlekedési Központ (BKK),
összesen 26,75 milliárd forint értékben. A II. ütemben már nem
határoztak meg konkrét járatszámot, az IKOP annyit rögzít, hogy
a támogatás igénylője, a BKK 12,5 milliárd forintból alacsonypadlós járműveket szerezhet be, valamint fejlesztheti az azok
üzemeltetéséhez szükséges kapcsolódó infrastruktúrát.
A MÁV, MÁV-START hálózatán 330 millióval nagyobb keretösszeg állt rendelkezésre az infrastruktúra és gördülőállomány
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karbantartó szoftver fejlesztésére és IT alkalmazás konszolidációra, amivel az üzemeltetési, karbantartási, felújítási folyamatok áttekinthetőbbé és optimalizálhatóvá, a vonatkozó anyag- és
gépigények időben tervezhetőkké válnak. A módosított IKOPlista a projekt II. ütemét is tartalmazta, 3,6 milliárdnyi támogatással. (Az INKA projektzáró rendezvényére a napokban került sor.)

TOP 5 pluszforrás (milliárd forint)
• Szeged–Hódmezővásárhely tram-train
kiépítése és járműbeszerzés
• GSM-R távközlési hálózat kiépítése
• Egységes elektronikus jegy- és bérletrendszer
bevezetése
• 10 új villamos motorvonat beszerzés
a GYSEV hálózatára
• 21. sz. főút kapacitásbővítése
Heves és Nógrád megyében

+25,25
+23,65
+8
+3,2
+2,85

Több mint kétszeresére nőtt
a Szeged–Hódmezővásárhely
közötti tram-train rendszer
támogatása.
Megemelt támogatás
Az újak mellett több olyan projekt is akad, amely nagyobb támogatási összeggel jelenik meg az újrahangolt IKOP-ban. A DélAlföldön nagyon szívükbe fogják zárni a mostani módosítást, hiszen az eredeti összeg két és félszereséből (13,25 helyett 32,50
milliárd forintból) gazdálkodva foghatnak hozzá a Szeged–Hódmezővásárhely közötti városi-elővárosi tram-train rendszer kiépítéséhez és Hódmezővásárhelyen a szükséges villamosvonal kialakításához. A vonalra 8 hibrid járművet vásárolhatnak, ehhez a
korábbi 10 helyett 16 milliárd forint támogatást kapnak az IKOPból. (A leendő tram-trainre fordítható, összesen 25,25 milliárdos forrásnövekedés feletti örömbe azért némi üröm is vegyül,
ha felidézzük, hogy a kormány – legalábbis egy időre – letett
a Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba–Gyula vasútvonal
villamosításáról.)
Az európai uniós fejlesztésű rádiós kommunikációs és
forgalomirányítási rendszer kiépítése több mint négyszeres
támogatást élvez, mert míg az előző IKOP-ban 6,46 milliárdot
különítettek el a GSM-R távközlési hálózat I. ütemének megvalósítására 935 kilométeren, illetve 0,5 milliárdot a II. ütem előkészítésére, addig a jelenlegi listán már 30,16 milliárd forint áll a fenti
projekt neve mellett. Ennek az összegnek majdnem kétharmada

CEF-forrás, és valamivel több mint egyharmada IKOP-forrás,
amely keretből további 1299 kilométeren épülhet ki a GSM-R
hálózat.
A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását
célzó integrált utastájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztésére összesen 10 milliárd forintot
fordíthatott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. konzorciuma. Az IKOP módosításával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Rt.-vel bővült a konzorciumi tagok köre, továbbá 18 milliárdra emelkedett a támogatás
összege – ebből 8 milliárd jut a Közép-magyarországi régióra
és 10 milliárd a kevésbé fejlett régiókra. A rendelkezésre álló,
majdnem kétszeresére duzzadó forrásokból kell fejleszteni az
egységes országos elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetéséhez, az egységes elektronikus értékesítés, valamint az egységes utazástervező rendszer megvalósításához szükséges infrastruktúrákat és központi rendszereket (hardver és szoftver), az
országos közlekedési közszolgáltatások egységes elektronikus
eléréséhez szükséges vállalati szakrendszereket (forgalomirányítás, utastájékoztatás), beleértve ezek felhőalapú integrációját
is, továbbá az egységes e-jegyrendszer működéséhez szükséges járműfedélzeti infrastruktúra környezetét.
Amint azt a cikk elején már jeleztük, eltűnt az IKOP-listáról
a szombathelyi vasútállomás rekonstrukciója a maga majd’ 30
milliárdos támogatásával együtt, és a Szombathely–Zalaszentiván vonal korszerűsítésére fordítható pénzt is lefaragták 1 milliárddal. Talán ennek ellentételezéseként a GYSEV 18,5 milliárd
forint helyett 21,70 milliárdot költhet 10 új villamos motorvonat
beszerzésére – a 3,2 milliárdnyi plusz ugyan mindössze egytizede az „elvett” támogatásnak, ám a GSM-R hálózat kiépítésére
fordítható többletforrás előnyeit nyilván a GYSEV is élvezni fogja.
A 21. sz. főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak kapacitásbővítésére, a gyorsúttá fejleszthető főút kiépítésének folytatására 31,5 helyett 34,35 milliárd jut. Nyíregyháza közösségi
közlekedésének fejlesztése érdekében 41 CNG és 6 elektromos
meghajtású autóbuszt vásárolhat, a töltőállomás létesítését és
autóbusz-telephely kialakítását is magába foglaló projekt támogatási összege 5-ről 7 milliárdra emelkedett. Ugyancsak 2 milliárd forinttal több forrás fordítható a Mezőzombor–Sátoraljaújhely
vasútvonal villamosítására (21,1 helyett 23,1 milliárd), valamint
a Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely vonal villamosítására és a
központi forgalomirányítás megvalósítására (25 helyett 27 milliárd). A balatoni vasútállomások rekonstrukciója 1,5 helyett 2,5
milliárdból végezhető el, a debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozásához nyújtott támogatás pedig 21-ről
22,05 milliárd forintra nőtt. Érden a Szent István utcai – 30a és
a 40a TEN-T vasútvonalak feletti – közúti felüljárók építésére 1,5
milliárd helyett 1,8 milliárdot tartalmaz az IKOP, bár feltételezhetjük, hogy a város jobban örült volna annak a 15 vadonatúj autóbusznak, ami az IKOP előző változatában még szerepelt.

Az új IKOP lista
a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195488.336329, a korábbi változat
a http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=
A16H1247.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT oldalon érhető el.
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KözlekedésVilág – Biztos pont a szakmában

Kiadványunkra előfizethet a kozlekedesvilag.hu/elofizetes oldalon.
Előfizetési díj: 10 000 forint a 2017. évre.*
* Az előfizetési díj az áfát és magyarországi címzett esetén a postaköltséget tartalmazza.

VERSENYBEN

Számtalan lehetőség a két főváros közötti közösségi közlekedésben

Versenyhelyzet-elemzés: Budapest–Prága
SCHULEK TIBOR

„Alibi” megállások
Attraktív menetrendi kínálat figyelhető meg
a vasúti forgalomban a magyar és a cseh
főváros között. A MÁV-START együttműködve a szlovák (ZZSK) és a cseh (CD)
nemzeti vasúttársasággal hat nappali és
egy éjszakai vonatot közlekedtet. A legkedvezőbb, kontingentált SparDay ajánlat
5890 Ft-ért (19 €) érhető el, egy irányba,
vonatonként maximum az első 6–10 utas
számára. Ha nincs a legolcsóbb jegy, akkor a 4 napig érvényes, oda-vissza útra
szóló kirándulójegy a legjobb választás
15 000 Ft-ért – ha pedig további háromezret rászánunk, az első három napra a
tömegközlekedés is benne van. Érdemes
viszont ehhez 3 euró/irányért helyjegyet
is vásárolni, mert a vonat Brno, Prága,
illetve Pozsony környékén nagyon tele
lehet. A harmadik megoldást a CityStar
jelenti, ami már két személynek is megéri,
ha több időt akar a városban (vagy akár
Csehországban máshol is) tölteni – ez
különösen akkor előnyös viszont, ha nem
Budapestről utazik az utas, és nem rendelkezik belföldi menetdíjkedvezménnyel.
A vasúti menetjegyek alapárai nagyon
nem versenyképesek, gyakran a repülőnél is drágább megoldást jelentenek, így
a fenti megoldásokat kell keresni.

A MÁV-START szerelvénye IC+ kocsival Prágában
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A nappali EuroCity vonatok hajnali fél
6 és délután fél 4 között kétóránként indulnak mindkét irányból. Az utazás 6 óra
40 percet vesz igénybe, bár ebből közel
20 percet értelmetlenül Budapesten belül
halad a vonat, mert a vélt átszállóforgalom
biztosítása érdekében a MÁV-START ragaszkodik a Keleti pályaudvarról történő
induláshoz. (A valóságban emögött inkább
a járművek karbantartásának biztosítása
áll.) Az indulás Nyugati pályaudvarra történő áthelyezésével és a felesleges nagymarosi, illetve szobi megállás elhagyásával fél
órával is csökkenthető lenne a menetidő.
Igaz, ezekre az „alibi” megállásokra azért
is szükség van, hogy a MÁV-START igazolja a vonat belföldi szükségességét – utas
ugyan nincs rajtuk ezeken a viszonylatokon –, így állami finanszírozással tudja
közlekedtetni. A csak Prágáig közlekedő
vonatok a CD korszerű személykocsijaiból
állnak, míg a Berlinen át Hamburgba továbbmenő járatba a régebbi magyar járművek kerülnek. Valamennyi vonatban
találhatunk étkezőkocsit, az 1. osztályú
utasoknak a cseh szakaszon ingyenes víz
és újság is jár. A konnektorok, a kerékpárszállítási lehetőség és a mozgáskorlátozottak utazási lehetősége is alapvetésnek
számítanak ezeken a vonatokon – apró
szépséghibaként a magyar szerelvényben
ezt csak egy német kocsi segítségével sikerült megoldani.

Az éjszaka közlekedő Metropol
EuroNight vonat kényelmes időpontban,
20 óra után nem sokkal indul Budapestről. A prágai kocsikat éjszaka lekapcsolják Pardubice állomásán a Berlinig közlekedő vonatról, és ott három órát állnak, de
még így is korán, fél 7 körül érkeznek be
Prága főpályaudvarára. Visszafelé viszont
nagyon későn, éjfél előtt nem sokkal indul
a vonat Prágából, ami az utasok többségének már nehezen elfogadható, különösen, mert a kocsikat csak az indulás
előtt 15–20 perccel lehet elfoglalni. Az
éjszakai utazásnál nagyon kell figyelni az
utaskísérőknek az ajtók zárására vonatkozó biztonsági kéréseire, mert a szlovák és
cseh szakaszokon rendszeresek a lopások a felelőtlenül nyitva hagyott fülkékből
és az ülőkocsiban utazó alvó utasoktól.
A járaton az ülőhelyes kocsik ára szintén
5890 Ft-tól indul, 4 vagy 6 személyes
fekvőhelyes kocsik 8990 Ft-tól, illetve
15 190 Ft-tól 1–3 személyes hálókocsik
közlekednek, a szállást ténylegesen kiváltó saját zuhanyzós de luxe fülkével rendelkező utas pedig első osztályú jegyet kell,
hogy váltson, így ez kb. 25 000 Ft-os kiadást jelent.

Bőséges buszos kínálat
A két főváros között mindig rendszeres
volt az autóbuszjárat is. Ebben a piacvezető ma a legnagyobb csehországi
utazási magánszolgáltató, a Student
Agency-Regiojet, amely több mint tíz
éve közlekedtet Budapestre buszokat. A
társaság – egyelőre? – csak a közúti forgalomban van jelen, járatai naponta hat
alkalommal indulnak, amiből egy éjsza-

Nagyon vegyes MÁV-START-szerelvény kanyarodik Prága határában

Fotók: Schulek Tibor

Sorozatunkat folytatva most a Prága és Budapest közötti közösségi közlekedési kapcsolatokat vizsgáljuk. Akár üzleti, akár szabadidős utazásról
beszélünk, többféle utazási mód, több szolgáltató közül is tudunk választani a cseh főváros felé, ahová egy finom sörre, egy andalgós belvárosi
sétára mindig érdemes elugrani.

A Flixbus járata a prágai főpályaudvarnál is
megáll majd – versenyben a vasúttal

kai járat. A nagy forgalom miatt gyakran
két autóbusz közlekedik együtt. A sárga
Irizarokat nem a népligeti buszpályaudvaron kell keresni, mert a Volánbusszal
nem tudtak korábban megállapodni, ezért
a „Szöglet Presszó” elől, a BKV éjszakai járatai által használt megállóhelyről
indulnak (a metrópótlás alatt pedig majd
Kelenföldre költöznek). A jegyárak 4900
Ft-tól kezdődnek, és az autóbuszok telítettsége alapján akár ennek a duplájára is
emelkedhetnek. Az utaskísérők ajándék
kávéval kínálják az utasokat, akik az ülések háttámlájába beépített multimédiás
eszközöket, 230V-os csatlakozót és wifit
is használhatnak. Az ülőhelyeket a vásárláskor ki lehet választani, így a lehetőségekhez képest kényelmesen lehet utazni.
Korábban jelentős tényezőnek számított az Orangeways is impozáns VDL
Bova autóbuszaival. Az évekkel ezelőtt
hatalmas durranással induló társaság azóta még egyet durrant, de úgy, ahogy a
léggömb szokott. A szép autóbuszai már
eltűntek, nívósnak mondható járatai már
csak árnyékai egykori önmaguknak. A
szolgáltatási minőségről, késésekről és
járatelmaradásokról hemzsegnek a cikkek az interneten. Honlapjuk jelenleg napi
két járatot hirdet (egy nappalit és egy éjszakait), de ténylegesen csak az egyikre
lehet jegyet vásárolni 3150 Ft-os fix áron.
Az alvállalkozók bármilyen nemzetközi forgalomra alkalmas autóbusszal biztosítják
a 7 óra 30 perces menetidőt, fedélzeti ellátás és egyéb szolgáltatás nem elérhető.
Az Eurolines cseh alvállalkozója, a
Bohemia naponta kétszer indítja útnak a
Business Class branddel kiemelt, valóban kényelmes Setra autóbuszait ezen
az útvonalon. Pénteken és vasárnap
pedig többletjáratot is beállít a nagyobb
forgalom kiszolgálása érdekében. Itt a
nagyobb lábtér, az elektromos csatlakozó
és a wifi emelhető ki, de a kis képernyő
biztosította „egérmoziról” le kell mondanunk. Az árakról a cseh szolgáltató weboldalán lehet tájékozódni, 4000 Ft-tól indul
az árazás. A jegyek nem helyre szólnak,
így a korábban érkező utasok ülhetnek a
kényelmesebb helyeken.

Regiojet autóbusz a Népligetben

A Volánbusz már a Flixbusszal működik együtt, az áprilistól Berlinbe meghosszabbított prágai járatán naponta 3
alkalommal lehet nappali járattal a cseh
fővárosba eljutni, ezek közül kettő megy
tovább Németországba. A német fővárosba N260-as viszonylatként éjszakai járatok is indulnak, de eltérő megállási renddel, az egyik áll meg Prágában. A prágai
jegyárak 5000 Ft-tól kezdődnek, az éjszakai járatokra ennél picivel magasabb a
tarifa. A zöld-narancs buszok az alapvető
szolgáltatásokat biztosítják, így van wifi és
fedélzeti 230V csatlakozó, a lábtér pedig
megfelelőnek mondható. A vasút számára
nagy versenyt jelenthet, hogy ezek a buszok megállnak majd Prága főpályaudvaránál is, azokat az utasokat megcélozva
ezzel, akiknek a kényelemnél fontosabb
a korábbi esti indulás és reggeli érkezés.
A valamennyi járat által használt Florenc
autóbusz-pályaudvar egy metrómegállóra
van onnan, a belvárostól egy kicsit távolabb, de így is elég jó tömegközlekedési
kapcsolattal rendelkezik.

Ryanair, a piacátrendező
A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a prágai Václav Havel (Ruzyné)
reptér között jelenleg csak a CSA, a cseh
nemzeti légitársaság repül, és árazása
alapján az üzleti, illetve átszálló forgalomra épít. A jelenlegi menetrendben
naponta háromszor indulnak az ATR-42
típusú regionális repülői az 1 órás útra,

mindössze 46 főre székezve. A reggel
és este közlekedő járatokkal egynapos
üzleti tárgyalás is megjárható, valamint jó
csatlakozást biztosít a SkyTeam hálózatára és a CSA egyetlen saját hosszú távú
járatára Szöul felé. Egynapos tárgyalásra
– ismét egy tetszőleges júniusi dátumra
keresve – 90–100 ezer Ft-os oda-vissza
repülőjegyet találhatunk, de egy hétvége
megjárható 60 000 Ft-ból. Ezeket a piaci
viszonyokat azonban nagyon át fogja rendezni a Ryanair novemberben induló (heti
5-ször közlekedő) járata, hiszen a 180 fős
Boeing 737-es gépek üléseit 6000 forintos kezdőáron és várhatóan a vonattal versenyképes alapáron értékesítik majd. Ez
a lépés a vasúttársaság és az autóbuszos
szolgáltatók számára fog kellemetlen perceket okozni, a CSA üzleti forgalmát kevésbé befolyásolja majd.
A Prága–Budapest viszonylat közösségi közlekedésében érintett társaságok
között már most is izgalmas verseny zajlik, egymással erős árversenyben kínálnak olcsóbb és drágább, gyorsabb és
lassabb, kényelmes és kevésbé komfortos eljutási lehetőségeket a szolgáltatók.
A Brno és Pozsony által tovább erősített
részviszonylatoknak köszönhetően azonban akár újabb piaci szereplők megjelenésére is lehet számítani, például a jelenleg a szlovák fővárosban végállomásozó
Regiojetek magyarországi meghosszabbításával. A kiélezett versenyből azonban
az utasok profitálnak a legtöbbet.

CSA repülő Prágában – hamarosan erős konkurenciát kap
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Az elektromos autók egyre inkább a hétköznapi élet részévé válnak

Fotók: Schulek Tibor

A dízelmotorok végjátéka

Idén tavasszal is megtartották Genfben a gépjárműgyártók éves seregszemléjét. A korábbi évek trendjének megfelelően egyre inkább előtérbe
kerülnek az alternatív hajtású járművek, az elektromos gépkocsik pedig
egyre elérhetőbbé válnak. A korszerű turbós benzinmotorok még népszerűek, de a dízelmotorok fejlesztéséről és jövőjéről hallgatnak a gyártók.
SCHULEK TIBOR

Már idén piacra kerülnek
A világ, de elsősorban Európa személygépkocsi-gyártásának meghatározó eseménye az évente megrendezésre kerülő
svájci autószalon, a genfi Palexpo területén. Az itt bemutatott autók többsége már
az idén megvásárolható lesz, így a szakma és a vevők láthatták a legfontosabb
szakmai újdonságokat. A kiállítás előtti
napon jelentették be, hogy a General Motors eladta az Opel márkát a francia PSA
(Peugeot – Citroen) csoport részére, ami
jelentősen koncentrálja majd az európai
piacot. A Volkswagen csoport dízelbotránya éreztette hatását, hiszen alig volt
kiállító, aki a dízeltechnológia vívmányait
26
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bemutatta volna a közönségnek. Ez azért
érdekes, mert a kontinensen értékesített
autók jelentős része még gázolajat éget
el, jelenleg még hatékonyabban, mint
benzines társai. Ugyanakkor a dízelmotorok égése következtében levegőbe kerülő
részecskéket tekintik az egyik legsúlyosabb egészségkárosító hatású közlekedési szennyezésnek.

Jönnek az üzemanyagcellás autók
Nem is olyan régen még úgy tűnt, hogy
a tisztán elektromos autók önállóan nem
életképesek, hiszen hatótávjuk a napi
(vélt vagy valós) utazási távolságra nem
megfelelő. A hibrid, illetve plug-in hibrid
autók népszerűsége mellett ma már a
Nissan Leaf, Tesla és Opel Ampera-e au-

tókkal jellemezhető teljesen elektromos
EV kategória is a hétköznapi élet részévé
vált. A NEDC szabvány szerint mért hatótávolságuk 250–300 km-re nőtt, ami
alkalmassá teszi e járműveket a városi
és elővárosi használatra, megfelelő töltési pontok esetén pedig már a vidéki út
sem kihívás. Manapság a nikkel-metálhibrid (NiMH) akkumulátorok számítanak
a legnépszerűbbnek az autókban, mert
a többi konstrukcióhoz képest olcsóbb
az előállításuk, jó a hideg-meleg tűrésük.
Ugyanakkor nehezek és viszonylag rövid
az élettartamuk. A lítium-ionos akkumulátorok kedveltek a mobiltelefonokban, de
drágák, és ismert a tűzveszélyességük
is. Fejlesztésük folyamatos, az áruk csökkent az elmúlt években, így az autóiparban is megjelentek. Az elérhető nagyobb
energiasűrűség miatt nagyon bíznak benne a gyártók. Szintén fejlesztés alatt van
a lítium-polimer, illetve lítium-levegő akkumulátorok tesztelése.
A Toyota sorozatgyártású Mirai modelljével megjelent a hétköznapi felhasználású üzemanyagcellás autó is, bár a

hidrogéntöltési lehetőség még annyira
korlátozott a kontinensen, hogy inkább
demonstrációs céllal értékesítik az Egyesült királyságban, Dániában és Németországban. A 20 millió forint körüli öszszegért elérhető autó egy töltéssel közel
ötszáz kilométert is megtehet, és az újbóli
feltöltés mindössze 5 percig tart. A hidrogénből kémiai reakció útján nyerik ki
az elektromos áramot, és mindössze víz
távozik a gépkocsi kipufogórendszerén át
a szabadba. A közvetlen üzemeltetésnek
itt sincs károsanyag-kibocsátása, ami
nagymértékben hozzájárulhat a városok
levegőjének javításához.

Itthon még nincs áttörés
Magyarországon is kormányzati támogatás igényelhető a tisztán elektromos személygépkocsi és a 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömegű
kistehergépkocsik vásárlásához. Tavaly
két-, az idén hárommilliárd forintot nevesítettek erre a célra a költségvetésben,
a vásárlók pedig legfeljebb másfél millió
forint támogatáshoz juthatnak. Tavaly 47
gépjármű talált gazdára ebben a konstrukcióban, így a ténylegesen érezhető áttörés még nem történt meg. A Jedlik Ányosterv másik fontos feladata a töltőpontok,
gyorstöltők számának emelése, elsősorban a 15 ezer főnél nagyobb településeken. Naponta olvashatunk újabb töltőpontok átadásáról, hol egy bevásárlóközpont
magánberuházásában, hol egy repülőtér
és egy taxiszolgáltató együttműködésében. Egyre több cég kötelezi el magát az
elektromos járművek használata mellett
úgy, hogy az átmenetileg akár kellemetlenséggel is járhat. A taxiszolgáltatók flottájában is megjelentek a teljesen elektromos járművek, amelyek még nem feltétlen
bírnak ki egy teljes üzemnapot töltés nélkül, de hatékony személyzettervezéssel
jól kihasználhatóak, üzemeltetési költségük alacsony, és sok tonna koromtól szabadítják meg a fővárosi levegőt.
2017. ÁPRILIS–MÁJUS
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5000 négyzetméteren 47 kiállító 30 autóbuszt mutatott be

Jubileumi Busexpo Zsámbékon
Fotók: Alföldy Miklós

Újak és veteránok

Immár ötödik alkalommal rendezte meg a NiT Hungary a hazai személyszállítási szakma találkozóját április 26-án. A rendezvénynek most is a
zsámbéki Drivingcamp adott otthont, emellett, kísérőrendezvényként
megtartották a XXIII. Országos Személyszállítási Szakmai Konferenciát is.
ALFÖLDY MIKLÓS

A Busexpo kiváló lehetőséget nyújt a
hazai és nemzetközi autóbuszgyártóknak arra, hogy évről évre bemutassák
újdonságaikat, legújabb fejlesztéseiket.
Az idei évben ugyan szerényebbnek tűnt
a kínálat a korábbiakhoz képest, újdonságokban azonban most sem volt hiány.
Így érdemes – a teljesség igénye nélkül
– áttekinteni azokat a típusokat és személyszállítási megoldásokat, amelyekkel
a közelmúltban jelentkeztek a gyártók.

Technikai újítások
A Neoplan a tavalyi hannoveri IAA szakkiállításon mutatta be a Tourliner luxus autóbuszt, de akkor még csak a rövidebb,
kéttengelyes, 12,1 méter hosszú változatot
ismerhette meg a nagyérdemű. Most itthon
először volt látható a hosszabb, 13,3 méteres, háromtengelyes változat. A számos
technikai újítást – többek között a legújabb
borulási előírásoknak is megfelelő karoszszériát – tartalmazó járművet az anyacég,
az MAN új fejlesztésű D26 motorcsaládja

hajtja, amely erősebb és fogyasztásában
kedvezőbb az elődmodellben használtaknál. A Tourliner így két teljesítményszinttel,
460 és 510 lóerős motorokkal rendelhető.
A háromtengelyes változat utasterének kialakítása hasonló a kisebb változatéhoz, a
tervezők a világos, bézs színeket részesítették előnyben. Az utasok kényelmét szolgálja, hogy minden ülésnél található USB
csatlakozó a telefonok és más eszközök
töltésére, a belső világítást takarékos LED
fényforrások biztosítják.
A svéd Scania folyamatosan frissíti autóbusz-választékát. A kiállításon szintén
egy turistabusszal képviseltette magát a
hazai forgalmazó. Az Interlink különlegessége, hogy a svéd márka saját gyártmánya a karosszálást is beleértve. Az új típus
szintén először volt látható Magyarországon, amely háromféle magassági szinttel,
11–15 méteres hossz között készülhet a
megrendelő választása szerint. E típus
megjelenésével minden személyszállítási
feladat megoldására – helyi, helyközi és
különjárati – képes a Scania teljesen saját
gyártású járművet kiállítani.

Iveco Evadys

Veteránok

Scania Interlink
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A hazai piacon kevéssé használatos, de
tudásban, technikai színvonalban és árban egyébként abszolút versenyképes
IVECO BUS immár saját márkanéven
évek óta szereplője a zsámbéki rendezvénynek. Idén több újdonsággal érkeztek a kiállításra, így szintén premierként
megismerkedhetett a buszos szakma az
Evadys fantázianévre hallgató típussal,
mely átmenetet képez a helyközi és a
turistabuszok között. Ez a megoldás sok
olyan személyszállító vállalkozásnak nyújthat jó megoldást, amelyek nem feltétlenül
gondolkoznak luxus autóbuszok alkalmazásában, vagy több feladatra is alkalmas
járművet keresnek. Az Evadys a helyközi
Crossway típussal szemben nagyobb
csomagterű, belső kialakítása pedig sokkal inkább hasonlít egy hagyományos,
nagy kényelmet nyújtó turistabuszhoz,
azokénál kisebb méretben. Az Evadys
mellett a kiállításon egy helyi járatokra
fejlesztett, hibrid üzemű Urbanway autóbuszt is megtekinthettek az érdeklődők.
Ez a „full hybrid” jármű az elődmodellnél
nagyobb utaskapacitással, csendesebb
üzemmel és kedvezőbb üzemeltetési paraméterekkel rendelkezik. Emellett szerepelt a programban egy Iveco Daily alvázra
itthon épített, 30 személyes COMPACTO
midibusz is.
A kiállításon számos más gyártó is
megjelent, a hazaiak közül a Modulo gázüzemű változatát érdemes megemlíteni. A
buszkiállítások elmaradhatatlan kellékei a
veterán járművek. Ezek között túlnyomó
többségben a hazai Ikarusok szépen felújított példányait lehetett látni, de egy-két
Robur személyszállító változat is megjelent a kiállítótéren az öreg járművek kedvelőinek legnagyobb örömére.
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BUSZGYÁRTÁS

Pomázi Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

A magyarországi
buszgyártás perspektívái
A következő időszak meghatározó kitörési pontja lehet Magyarország számára, hogy a kormány által elfogadott, az újraiparosítással érintett legfontosabb ágazatokat tartalmazó Irinyi Terv a hazai buszgyártás megerősítését kiemelt jelentőségű iparstratégiai területként kezeli, jelentette ki
Pomázi Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkára a jubileumi Busexpón
tartott előadásában.
DÉKÁNY ZSOLT

Változó iparszerkezet
Az Irinyi Terv fő célja – a vállalkozások hatékonyságának javítása és a támogatott
ágazatok GDP-termelő képességének
növelése mellett –, hogy a teljes nemzeti
összterméket tekintve az ipar részaránya a
jelenlegi 24-ről 30 százalékra emelkedjen,
de ha 2020-ra eléri a 27 százalékot, akkor
már elégedettek lehetünk a fejlődéssel,
hangoztatta Pomázi Gyula. Legalább enynyire fontos célkitűzés, hogy kiegyensúlyozottabb legyen az iparpolitika egésze,
ami azt jelenti, hogy megváltozzon a ma
erőteljesen járműgyártás-orientált iparszerkezet, egyéb iparágak fejlesztésének
is prioritást biztosítva. Ez is fontos feltétele
annak, hogy belátható időn belül hazánk a
nagyobb hozzáadott értéket előállítani képes, nem a legolcsóbb munkaerőre építő
és az értékláncban magasabb szintet
képviselő ipari termeléssel rendelkező országok közé kerülhessen. A nagyobb hozzáadott érték a teljes értéktermelési lánc
átgondolását jelenti, amiben ugyanakkor
továbbra is jelentős hangsúllyal szerepel a
járműgyártás, egyúttal az eddiginél meghatározóbb szerepet szánva olyan területeknek, mint például az információtechnológia, az elektronika, a gépgyártás vagy a
zöld gazdaság.

Minőségi fejlesztések
Az újraiparosítás mint iparfejlesztési logika nagyon fontos eleme tehát az autóbuszgyártás, a kötöttpályás járműgyártás,
illetve a járműipari beszállítói láncok versenyképességének a fejlesztése. Kiszámítható iparfejlesztési elképzelésekkel, az
ipari digitalizáció (Ipar 4.0) szempontjait

a legmesszebbmenőkig szem előtt tartva
szeretnénk olyan ipart teremteni, amiben
a mennyiségi helyett az innovatív, minőségi fejlesztéseken van a hangsúly, és
amiben több lehetőséget kapnak a hazai
kis- és közepes vállalkozások, javul a működési környezetük, folytatta a helyettes
államtitkár. Ezt szolgálja a kormányzat által elindított iparpolitikai paradigmaváltás,
amelynek fontos eleme az is, hogy a piaci
szereplők hatékonyabban tudjanak hozzájutni az európai uniós és a hazai költségvetési forrásokhoz. Májusban nyílnak meg
azok a tőkealapok, melyek lehetőséget
teremtenek az Irinyi Tervben nevesített
ágazatokban tevékenykedő vállalkozások
tőkefinanszírozására, 8-8 milliárd forint
nagyságrendben a konvergenciarégiós,

A buszágazat fejlesztése kapcsán eddig elért eredmények között kiemelkedő
a keresleti-kínálati viszonyokat összehangoló Nemzeti Autóbusz-gyártási Stratégia kidolgozása és a nemzeti beszállítói
programokkal kapcsolatos fejlesztési
cselekvési terv elfogadása, amely idén 6

A fő cél, hogy hazánk a nagyobb hozzáadott értéket előállítani
képes és az értékláncban magasabb szintet
képviselő ipari termeléssel rendelkező országok közé kerüljön.
valamint a Közép-magyarországi régióbeli cégek között. Ugyanakkor az „irinyis”
nagyvállalatok versenyhelyzetének javítására is odafigyel a kormány, tavaly 22 milliárd forintot fordított erre a célra, míg idén
15 milliárd áll rendelkezésre.

Lendületmegtartó források
A jogszabályi környezet módosítása szintén napirenden van, például a közbeszerzési eljárásokban a hazai ipar preferálásával – úgy, hogy az ne sértse az uniós
szabályozásokat –, valamint olyan iparfejlesztési szabályozói együttműködésekkel,
melyek segítik a hazai termékek nemzetközi piacra jutását akár két-, akár többoldalú megállapodások keretei között.

milliárd, jövőre 8 milliárd forintot irányoz
elő három-négy ágazatban – köztük az
autóbuszgyártásban – kifejezetten a beszállítói együttműködések, programok
fejlesztésére.
A források tekintetében Pomázi Gyula kiemelte, hogy a vissza nem térítendő
támogatásokat a fejlesztéspolitikában
felváltják a visszatérítendő támogatások, az olyan modern, ez év közepétől
igényelhető finanszírozási megoldások,
mint például a tőkeági vagy eszközalapú
finanszírozás, továbbá az állami garanciával felvehető hitelek. Ezek a támogatások
a 2020-ban kezdődő új uniós ciklusban
is fontos szerepet kapnak például a hazai buszgyártás remélhető lendületének
fenntartásában.
2017. ÁPRILIS–MÁJUS
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KONFERENCIANAPTÁR 2017

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

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 minőségét meghatározó
gazdaság- és közlekedéspolitikai piaci környezet is
bemutatásra kerül.

KözútVilág konferencia – 2017. október 4.
A Duna – Fekete-tenger-csatorna magyarországi
partnertalálkozója – 2017. szeptember 7.
Tekintettel a csatorna jelentős forgalmára, a
Duna – Fekete-tenger hajózható csatornát kezelő
részvénytársaság szeretné tovább bővíteni a magyarországi marketingkapcsolatait, és partnereit
egy jelképesen a Dunán szervezett rendezvényre
meghívni. További információk: Erdélyi László, a
Duna – Fekete-tenger hajózható csatornák magyarországi képviselője (mobil: + 36 30 210 1829,
e-mail: erdelyi.laszlo@e2000consult.hu).

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 közreműködésével.

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

INFRASTRUKTÚRA

A 9288 km-es vonal építése 25 évig tartott és 1,5 milliárd rubelbe került

Százéves Szibéria ütőere,
a Transzszibériai vasút
szesen 89 ezren dolgoztak a vonal teljes
építésén, amelyből hatezren látták el a
mérnöki felügyeletet. A beruházás során
sok ezer tonna földet mozgattak meg, és
számos híd, illetve alagút épült. A Bajkáltó környékén komoly alagutakat és szikla
bevágásokat építettek, amely a vonal legnehezebben kiépíthető szakasza volt. A
vonal jelentős része kínai területen épült
meg, de erre a területre, valamint egy kikötőre a cári hadvezetés rátette a kezét
abban az időben.

„Újraépített” vonal
Műszaki csoda, az emberiség egy nagy alkotása, egy földrész meghódítása
és számos ember halála – tények a világ leghosszabb egybefüggő vasútvonalával kapcsolatban, amely ma is nagyon fontos gazdasági ütőér a sokszor
kietlennek tűnő Szibériában, de egyre kedveltebb turisztikai célpont is.
SCHULEK TIBOR

89 ezer munkás
A 19. századig Szibéria lényegében el volt
zárva Oroszország gazdaságilag fejlett területétől. A vasútvonalak csak az Urál hegységig jutottak el, így innen akár egy évig is
eltartott a szárazföldi út. A szekérutak télen
a hó és a rendkívüli hideg, nyáron pedig a
sár miatt voltak nehezen járhatók. Hajóval
is két hónapig tartott az út Vlagyivosztokba. Kelet-Szibéria kormányzója, Nyikolaj
Muravjov-Amurszkij gróf kezdeményezte
egy állandó vasútvonal kiépítését, de ennek kivitelezésére még nem volt fogadókészség a cári udvarban. A kereskedelmi
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érdekek és nem utolsósorban a hadsereg esetleges szállítási lehetősége végül
mégis teret engedtek az elképzelésnek,
így 1891-ben elfogadták a Transzszibériai
vasút tervét, amelyet III. Sándor cár jóvá is
hagyott. Az építkezést elkezdték mind Vlagyivosztokból, mind az európai területekről, és 10 évre tervezték a megvalósítást,
350 millió rubelből.
A teljes egészében állami pénzből indított beruházásnál több tízezer ember
dolgozott, sokan nem önkéntes alapon. A
szibériai táborokból az építkezésre vitték
a rabokat, akik kézi szerszámokkal vágták
a fákat, építették a töltést. Az építkezés
alatt elhunytak számáról csak becslések
vannak. Volt olyan időszak, amikor ösz-

Mai szemmel nem meglepő, hogy a vonalnak hamarabb volt a hivatalos megnyitója, minthogy elkészült volna. 1903.
július elsején II. Miklós cár jelenlétében
megnyílt ugyan a vonal, de még számos
helyen kompra kellett átszállni, többek között a Bajkál-tó melletti Irkutszk városánál
is. Ami nyáron vasúti komp volt, az télen
jeges átkelő, ahol lovakkal és ökrökkel
húzták át a vasúti kocsikat a befagyott
vízfelületen. A vonatok már 2–3 hét alatt
végigértek, ami nagyságrendi előrelépést
jelentett az ország kereskedelmének. Egy
külön beruházás keretében elkészült a
Kína felé tartó, mintegy 1500 km-es vonal
építése, az orosz kézben lévő Port Arthur
kikötő felé. A nyitást követő évben elkészült a hiányzó, Bajkál-tavat megkerülő
szakasz, így lényegében befejeződhetett
volna az építkezés. Csakhogy a világpolitika közbeszólt, ugyanis 1905-ben az oroszok elvesztették a kínai szakasz feletti
ellenőrzésüket, így új nyomvonalon „újra”

meg kellett építeni a vasútvonalat. Újabb
10 év telt el, amíg az ún. amúri szakaszt
megépítették, és az Amúr folyó feletti híd
1916-os átadása után vált teljessé a vasútvonal. Az eredeti elképzelésekhez képest az építkezés 25 évig tartott, a költségekre pedig szerényen 1,5 milliárd rubelt
írnak a történeti források.

Folyamatos modernizáció
II. Miklós cár 1917-ben szalonkocsijában aláírta a lemondását, és utolsó útján
itt, az egyik legfontosabb örökségén, a
transzszibériai vasútvonalon szállították
családjával, hogy később a bolsevikok
megöljék. A vasútvonal beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, hiszen Szibéria nyersanyagait elérhetővé tette, így fellendült a
fakitermelés, a szén- és aranybányászat,
a prémvadászat és természetesen a kőolaj-kitermelés is. A hadsereg mozgósítására is megfelelő volt a vasútvonal, valamint a II. világháború idején a szibériai
hátországban fel lehetett építeni egy utánpótlást biztosító ipari centrumot is. Tény
az is, hogy a koncentrációs táborokba
szintén ezen a vasútvonalon szállították a
rabokat, sok százezres nagyságrendben.
A vasútvonal teljes szakaszát folyamatosan modernizálták, több ütemben átépítették. Kétvágányú szakaszokat hoztak
létre, a hidakat nagyobb teherbírásúra
építették át, az ipari centrumok környékére nagy rendező-pályaudvarok épültek. A
vasútvonal melletti apró barakképületekből városok nőttek ki. A vasút legnagyobb
átépítése Irkutszk környékén zajlott, ami-

kor az ötvenes években a korábbi vasútvonalat elárasztották egy vízerőmű építése miatt, így új nyomvonalat kellett építeni
a környező hegyek mentén. A fennmaradó eredeti Bajkál-tavi szakaszon ma már
csak helyi vonatok és nosztalgia gőzmozdonyok járnak a nyári időszakban. A vasút biztosítóberendezését átépítették, ma
már közel önműködő vonatvezetést tesz
lehetővé. Ennek oka nem elsősorban a
vonatszemélyzet tehermentesítése, hanem a gazdaságos és biztonságos áruszállítási folyosó áteresztőképességének
fenntartása. A vasút villamosítása is több
ütemben tartott, egészen 2002-ig, amikor a teljes vonalon megindulhatott a villamos vontatás. A teher- és személyvonatok
sűrűn egymás után közlekednek, fontos
a menetrend pontos betartása.

Nagyüzemi áruszállítás
A leggyorsabb személyszállító vonat 6
nap alatt teszi meg a Moszkva–Vlagyivosztok távolságot (64 km/h átlagsebesség mellett), és számos komfortszinten
lehet utazni rajta. A lux osztály 2 személyes, komfortos fülkét jelöl, akár tejles
ellátással. A kupelnyij alatt 4 személyes
hagyományos fülkéket kell érteni, míg
kedvelt az olcsó platzkarty, azaz termes
hálókocsi is. Itt lehet igazán ismerkedni
és megismerni a szibériai utazási kultúrát.
Az állomásokon péksüteményt, csokit,
üdítőt és kínai zacskós levest lehet kapni,
így 4–6 óránkénti megállással biztosítható az étkezés, ha nem a drága étkezőkocsit választjuk. Nyáron friss gyümölcs,

zöldség és fagyi is kapható az idős néniktől, a vonat mellett. Alkoholt elvileg nem
lehet inni a vonaton, de a kocsikísérő tud
segíteni ennek menet közben történő beszerzésében is. Egyre több nyugati utazó
gondolja úgy, hogy érdemes végigutazni
a vasútvonalon, és a közbenső állomásokon elidőzni egy-egy napot. Az érdeklődők számos végighaladó vagy csak egyes
szakaszokon igénybe vehető vonat között
választhatnak, a menetjegyeket pedig az
RZD honlapján tudják megvásárolni.
A 9288 km hosszú vasútvonal legfontosabb szerepe az áruszállításban keresendő. 15 millió tonna tranzitáru mellett
a belső szállítást is lebonyolítja. Az éjjelnappal zakatoló tehervonatok esetenként 10 percenként követik egymást, és
a több ezer tonnás rakományuk könnyen
a háromszorosa is lehet az európai sínpáron megszokott vonatokhoz képest. A
vasútvonalon 500 kilométerenként fűtőház, javítóműhely áll rendelkezésre, hogy
a forgalom zavartatása csak minimális
mértékű legyen. A karbantartásokat olyan
gépláncokkal végzik, ahol egy munkarend alatt 3–4 kilométer vágány szabályozása is megtörténhet, ágyazattisztítással
együtt. Itt mindent a nagyüzemi áruszállítás igényei szerint építenek meg, jövőbeni
szerepe pedig a kínai selyemút koncepcióban még inkább felértékelődhet. Vasúti
szállítás esetén a kínai áru 11–15 nap alatt
elérhet Németországba a Kína–Oroszország–Belorusszia–Lengyelország útvonalon keresztül. Ez az idő fele a leggyorsabb tengeri szállításnak, amely bizonyos
áruféleségek esetében kifizetődő lehet.

A SZÁMOK NYELVÉN
9298 km hosszú vasútvonal Moszkva és Vlagyivosztok között
1520 mm nyomtávolság,
1040 méteres legnagyobb tengerszint feletti magasság
100 százalékos villamosítás
87 érintett város
80,9 százaléka a vonalnak földrajzilag Ázsiába esik
21 érintett orosz régió
16 folyót keresztez a vasútvonal
12–14 kocsis személyvonatok közlekednek
8 időzónán halad keresztül, de a moszkvai időt alkalmazzák
3 szekciós villanymozdonyok a tehervonatok élén
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SZOLGÁLTATÁS

Van, aki az olívabogyót hagyja ki a salátából, más kevesebb fogpiszkálót szervíroz

Étkezés a fedélzeten
Egyre többet és egyre messzebb utazunk a nagyvilágban, de mintha a
közlekedési eszközökön elérhető étel- és italkínálat nem fejlődne az igényekkel párhuzamosan. A kiszámítható és minőségi étkezésre viszont van
igény, jó példákat is találhatunk.
SCHULEK TIBOR

A vasúthistóriai feljegyzésekből ismerjük, hogy a régi utazók az állomásokon
étkeztek, hiszen a vonat érkezése előtt,
de sokszor útközben (a mozdony kiszerelése idején) is volt elegendő idő, hogy egy
zónamenüt elfogyasszunk a restiben. Később megjelentek az étkezőkocsik, amelyek mindig friss ételekkel várták az utasokat. Amennyire korábban luxusnak volt
tekinthető a légi utazás, annyira figyeltek
a légitársaságok a fedélzeti étkezés színvonalára. Mesterszakácsok készítették el
a menüt, amit porcelán étkészleten, ezüst
villával fogyasztott el a gazdag utazó.

Klasszikus utasellátós étkezés rántott
hússal, amikor még a kínálat része volt

Térségi jó példák
A világ pedig mára nagyon megváltozott.
A vasútállomásokon alig találni meleg
ételt kínáló gyors kiszolgálású éttermet.
Leginkább az előre csomagolt szendvicsekkel, valamint a fagyasztóból megsütött pékárukkal csillapítható az éhség.
A MÁV-START megszüntette a belföldi
étkezőkocsi-szolgáltatását az InterCity
járatokon, miután hosszú évekig nem
tudott hatékony koncepciót kiépíteni az
utasok fedélzeti kiszolgálására. A mai napig hiányolják az utasok a szolgáltatást,
amit nem pótoltak egyszerűbb zsúrkocsis
kiszolgálással sem. A kísérletképpen bevezetett automatás ital- és kávévásárlási
lehetőség elbukott. Korábban Utasellátó
néven a MÁV saját üzemeltetést valósított
meg, később pályázat útján értékesítette a szolgáltatást, de az árak és a kínálat nem találkozott az utasok igényeivel.
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Térségünkben a cseh (CD – JLV as.), a
szlovák (ZSSK – Wagon Slovakia Kosice)
és a lengyel vasút (PKP – Wars) ma is minőségi és megfizethető szolgáltatást nyújt
az étkezőkocsikban. Külön érdekesség,
hogy ezek a kocsik többek között Győr és
Nyíregyháza között is előfordulnak, ahol
a magyar utasok is szívesen étkeznek, ha
tudnak a lehetőségről, bár sem az állomási, sem a fedélzeti utastájékoztatásban
nem jelzik ezt a belföldi utasnak. Az
ÖBB railjet vonatán prémium minőségű
és osztrák árfekvésű étkezőkocsi közlekedik, amelyet Henry am Zug márkanév
alatt a luxus cateringben utazó bécsi Do
and Co szolgáltató üzemeltet, gyakran
teljesen magyar személyzettel. Az anyavállalat ismerős lehet a Turkish Airlines
utasai számára is. Az első osztályú utasokat helyben szolgálják ki, akár meleg
ételekkel is, de lehetőség van a kisméretű
étkezőrészben is leülni, valamint frissítőhöz jutni a trolikocsival végighaladó árustól is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
ezek a szolgáltatók nem fizetnek a vasutak részére, hanem a vasúttársaságok
a szolgáltatás színvonalának növelése
érdekében járatonként fix díjat fizetnek a
vendéglátó szolgáltatásért. Ezeket a jogokat jellemzően pályázat útján, 5 évre nyerik el a catering cégek, és több esetben
a hálókocsikat is üzemeltetik.

Mozzarella a RegioJeten
A MÁV-START saját üzemeltetésű
étkezőkocsijai nemzetközi vonatokban
közlekednek, árazásuk pedig eltérő a
nyugati (Prága–Hamburg), illetve keleti

Indiai vonat ellátása a peronról

irányban (Románia). A jelenlegi konyhatechnológia alapján előrecsomagolt,
frissen melegített és tálalt ételeket kaphatunk a vonatokon, a hazai árszínvonalhoz
képest drágán. Hiányzik a kínálatból néhány alapvető frissensült és a fiatal utazók
által kedvelt saláták is. A belföldi forgalom
minőségi kiszolgálásához Szlovákiába
kell utazni. A RegioJet magán vasúti szolgáltató étkezőkocsi nélkül, előkészítő fülkéből biztosít vonatain minőségi és relatíve olcsó étkezési lehetőséget. 300 forint
környékén gusztusos mozzarellás szendvicset, kb. ezer forintért egytálételt (sushi,
csirkeszárnyak) lehet kapni. Az üdítő és a
kávé is elérhető áron biztosított a fedélzeten. A cikk írójának személyes élménye,
hogy óriási forgalmat bonyolít a Regiojet
a kedvező árazásnak köszönhetően.
Európában visszaszorult a hagyományos, leülős étkezőkocsi, de messze
nem szűnt meg. Gyakran zsúrkocsiról
(trolikocsi) lehet vásárolni a vonatokon, de
van koncepció boltjellegű snack vásárlására is. Sok modern vonaton inkább bárrészt alakítottak ki, ahol az italfogyasztás
dominál. Indiában a hosszú útvonalakon
közlekedő vonatokon „éléskamra kocsik”
közlekednek, ahol előkészítik az ételeket,
majd a vonaton körbehordva árusítják az
utasoknak. A nagyobb állomások peronján friss meleg ételeket árulnak és adnak
be a vonatablakon. Oroszországban a falvak megélhetését biztosítja, hogy a vasútállomások peronján szárított hal, pirog
vagy gyümölcs vásárolható, amíg a vonat
rövid időre megáll.

Költségkímélő megoldások

Regiojet-kiszolgálás

A sínekről váltsunk a levegőbe, ahol az
Európán belüli repülés átrendeződésének lehetünk tanúi. A diszkont fuvarozók
megszerezték a piac 40 százalékát, Budapesten pedig még többet is. Pár éve
még alapvetés volt a meleg étel szerví-

rozása az egy–két óra hosszú légijárat
minden utasának. Ma már keresni kell
azokat a szolgáltatókat – szinte utolsóként a Turkish –, akik még biztosítják ezt
alapárban a turista osztályon. A költségharc egyik első áldozata lett a napszaknak megfelelő meleg étkezés, és egyre
több járaton már csak szendvicset biztosítottak. Az utasok elégedetlenek voltak,
hiszen a háromszög szendvics nem nyújt
maradandó gasztronómiai élményt, és
sokszor az is egy csomag perecre, földimogyoróra redukálódott.

Az utas szabadon választ
Az ételek kimaradása csökkentette a súlyt,
el lehetett hagyni a nehéz konyhai melegítőket is, egyszerűsítette a gépek földi kiszolgálását, és megszűnt a sok selejtezett
étel, maradék és szemét is. A költségeket
leszorították a hosszú távú járatokon is,
hiszen az étel- és italkínálatot jelentősen
csökkentették. Híres történet, amikor az
American Airlines vezetője a nyolcvanas
években megszüntette az olívabogyót a
kínált salátában, 20 centtel csökkentve
az előállítási költséget. Ez összességében
évente 40 ezer dollár megtakarítást hozott
a cégnek. Hasonlóan érdekes kísérlet
volt, amikor a KLM az utaskísérői segít-

ségével csökkentette a trolikocsik súlyát,
amibe a fogpiszkálók mennyiségének a
jelentős csökkentését is belevették.
Tavaly szeptemberben a British Airways is bejelentette, hogy teljesen megszünteti az ingyenes fedélzeti ellátást, és
a Marks and Spencer termékeit fogja árusítani a jövőben. A kontinensünkön még
szokatlan lépés az Egyesült Államokban
alapvetés, hiszen ott a hagyományos fuvarozók már évtizedek óta nem biztosítanak
ingyenes étkezést a rövidebb járatokon.
A diszkont légitársaságok, amelyek elsőként honosították meg a költséghatékony
és minimalista fedélzeti kiszolgálást, közben előrelépnek. A Ryanair néhány éve
bevezette, hogy a gépek fedélzetén készre sütött (melegített) ételeket lehet választani, így aki igényli, újra finomat ehet repülés közben. Ezeket az ételeket a repülőtéri
viszonyokhoz képest jó ár-érték arányú
menükben kínálja. Több cég, így az indiai
goAir és SpiceJet a jegyvásárlásnál biztosít lehetőséget fedélzeti étel előrendelésére, meglepően széles választékban.
Jelenleg úgy tűnik, hogy a rövid távú
repülésben szinte mindenki a diszkont
alapár és a pénzért elérhető egyéb szolgáltatások mellett teszi le a voksát, így
a fedélzeti étkezés költségét nem kell
elrejteni az alapárban. Az utasok szaba-

Egy bőséges AirFrance-menü a közelmúltból

don választják ki, személyre szabják a
szolgáltatásokat, és csak azért fizetnek,
amit valóban használnak, kihasználnak.
A fedélzeti étkezés költségét úgy kell
meghatározni, hogy a repülőterek széles
étkezési kínálata mellett is versenyképes
legyen, de megjelenjen benne a nagyobb
logisztikai költség, ami az előkészítést és
a gépben történő szállítást jelenti. A hoszszú távú repülés diszkont modellje még
csak most kezd kialakulni, így még nem
tudjuk, hogy a nyolc–tíz órás repülőutak
alatt milyen ellátást igényelnek az utasok
nagy átlagban, ha azért külön fizetni kell.
Fognak-e kérni két meleg étkezést, mint
ami manapság megszokott egy transzkontinentális útvonalon? De bizonyára
lassan búcsút mondhatunk a korlátlan
italozás élményének is, ami csak a magasabb osztályokon lesz elérhető.
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A cél a szavak szintjén változatlanul a hajózás részarányának növelése

Kikötőfejlesztések igen,
duzzasztás továbbra sem

A KözlekedésVilág magazin kiadójának törekvése,
hogy saját szervezésünkben vagy partneri együttműködéssel valamennyi közlekedési módnak legyen
Magyarországon önálló, dedikált szakmai eseménye,
konferenciája. Az első a sorban a hajózás volt, amely
immár harmadszor került megrendezésre – de először
kiadónk szervezésében.
ANDÓ GERGELY

A konferencia szakmai programját úgy állítottuk össze, hogy az
előadások lehetőleg felöleljék a dunai hajózás legfontosabb aspektusait, teret adjon a szakmai párbeszédre, és a lehető legtöbb meghatározó piaci szereplő megszólalási lehetőséget kapjon. A dunai fuvarpiac jelentős átalakuláson ment keresztül az
elmúlt évben, a Szalma testvérek nevével fémjelzett Fluvius és
Plimsoll a román Transport Trade Services Group érdekeltségi
körébe került. Ezzel az Al-Duna legnagyobb hajózási vállalatcsoportja jött létre, ami eredményesebben kezelheti a dömpingszerűen érkező szezonális fuvarfeladatokat.
A dunai kikötők fejlesztésének továbbra is erős a kormányzati hátszele, a magyar kormány jelentős EU-forrásokat allokált a
dunai kikötői infrastruktúra bővítésére, új kapacitások létrehozására Mohács, Budapest és Győr térségében. Igaz, a dunai hajózásnak már eddig sem a magyarországi kikötői kapacitás volt
a szűk keresztmetszete, sokkal inkább a Duna részleges vagy
teljes hajózhatatlansága az év egy részében – ám ennek feloldására továbbra sem mutatkozik kormányzati szándék.
Pedig a cél a szavak szintjén továbbra is a hajózás részarányának növelése, ami csak az áruk vasútról és közútról való
átterelésével lenne megvalósítható, de erre jelenleg semmiféle
gazdasági ösztönző nincs. Az nem kérdés, hogy a Duna vízszint36
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jét csak duzzasztógátak építésével lehetne biztosítani, ebből
legalább kettőt kellene megépíteni a folyam magyar szakaszán,
mégis csak az „alternatív megoldások” keresésére van politikai
megrendelése a vízügyi szakmának. Pedig a mederkotrás és a
gátak hosszú távon az ivóvízminőség megtartását sem segítik.
Amiatt láthatóan kevesen aggódnak, hogy túlzott kikötői kapacitások jönnek létre a Duna mentén. A logisztika az újonnan betelepülő termelőcégeknek és a már működők bővítéseinek hála
ígéretes iparág, amit normál esetben nem támogat jelentős öszszeggel az Európai Unió. Így a kikötők támogatása inkább az egzotikus kivételnek tekinthető, mint főszabálynak. A kikötők átrakási
kapacitásai közút-közút, illetve vasút-közút relációban is jól kihasználhatók, így azok egy-egy megbízó speciális igényeire szakosodva tartós üzleti sikereket tudnak elérni alacsony vízállás esetén is.
A cél azonban mégiscsak az lenne, hogy hajóra és hajóból
rakodjanak jórészt, méghozzá piaci alapon. Ehhez a hajózás versenyképességét nemzetközi összefogással kell növelni, mert az
távolról sem igaz, hogy csak a magyar Duna-szakaszon vannak
szűk keresztmetszetek, gázlók.

Horváth Beatrix, az NFM CEF Főosztály főosztályvezetője

Európai uniós források
a hajózás fejlesztésére
A 2014–2020-as uniós pénzügyi ciklusban is komoly
szerepet kapnak az EU-források a vízi közlekedés
fejlesztésében. Ennek egyik része a KÖZOP folytatásaként az IKOP, melyben a 2. prioritás, a Nemzetközi
(TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tartalmaz
belvízi fejlesztési lehetőségeket, egyedi célkitűzésként megfogalmazva a dunai hajózás biztonságának
javítását és a TEN-T vízi útvonalakon kikötők fejlesztését, mondta bevezető előadásában a kiadónk által
szervezett HajózásVilág konferencián a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője.
A tavaly májusban megjelent 1247/2016 (V. 18.) Korm. határozat 2. melléklete sorolja fel a tervezett hajózási tárgyú projekteket: a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztését (szakaszolt projekt), a MAHART Mobil
Árvízvédelmi Gát megépítését, új országos közforgalmú kikötő
létrehozását Mohácson, a bajai közforgalmú kikötő fejlesztését
és a személyforgalmi kikötők támogatására vonatkozó projektcsomagot. Bár az IKOP 2. prioritásban szereplő 459 milliárd forint döntő hányadát vasúti beruházásokra fordítják, a szaktárca
úgyszintén nagyon fontosnak tartja a vízi közlekedés fejlesztését, erősítette meg Horváth Beatrix. Ezt támasztja alá, hogy a
Magyarország számára rendelkezésre álló mintegy 1,1 milliárd
eurós CEF-forrásra több belvízi hajózási projekttel is pályázott az
NFM, összesen 11 milliárd forintot meghaladó értékben.
A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítésére, amely többek között az akadálymentes és kiszámítható vízi
szállítási lehetőségek megteremtését és a hajózható napok számának növelését célozza, 2 milliárd forint értékben nyújtott be
pályázatot a minisztérium, ami végül sikertelenül zárult, de már
elkezdődött az újabb tenderre való felkészülés. A dunai hajóút
kitűzési rendszer fejlesztésére – sikeres pályázat nyomán – 2,78
milliárd forint áll rendelkezésre (kitűzőhajók és intelligens bóják
beszerzése), ezeknél a projekteknél Homolya Róbert államtitkár állásfoglalása alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
bonyolítja majd a közbeszerzéseket, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság lesz a szerződő fél, hogy a hajóútkitűzéshez szükséges eszközök minél gyorsabban a vízügyi igazgatóságokhoz
kerülhessenek. Mintegy 300-300 millió forint értékű sikeres
pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílik főterv kidolgozására
egyrészt a hajóutak fenntartására, másrészt a dunai áruszállítás
erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra-fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre. Ezt a szlovák partnerekkel
közösen adták be, tehát a komárnói kikötőre is készül egy megvalósíthatósági tanulmány.
A vízi úti információs rendszer kiépítése projekt célkitűzése a
Folyami Információs Szolgáltatások (RIS) folyamatos fejlesztése,
a dunai vízi közlekedés áruszállítási munkamegosztásban való
részesedésének növelése; a 2 milliárdos projekt jövőre már be is

fejeződik. A legnagyobb értékű, több mint 3 milliárd forintos hajózási projekt a PAN-LNG-4-DANUBE – LNG belvízi infrastruktúra
magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó
töltőpont megvalósítása névre hallgat. Egyik fontos célkitűzése
az infrastrukturális háttér létrehozása a folyami közlekedés gazdaságos és környezetkímélő földgázüzemre átállításához, ennek
érdekében LNG üzemanyag-töltőállomást alakítanak ki hajók
számára Csepel Szabadkikötőnél. A projekt másik célja a rendszeres folyami szállításra alkalmas áruszállító toló- és személyszállító hajó gépészeti átalakítása szintén földgázüzemre.
A tárca idén február 7-ig további két kisebb összegű, 300300 milliós projektet nyújtott be a brüsszeli Bizottsághoz, hangsúlyozta az NFM CEF Főosztály főosztályvezetője. Horváth
Beatrix rámutatott, pozitív döntés esetén hazánk lehetőséget kap
a belvízi áruszállítás versenyképességének növelésére a csepeli
TEN-T kikötő vízi áruszállítási kapcsolatainak fejlesztésével és
kikötőfejlesztési stratégia készítésével, valamint a tavalyi sikertelen pályázat után most újra nekifutunk az Integrált Kikötői Információs Rendszer projektnek a kikötői műveletek hatékonyabbá
tétele és az áruforgalmi statisztikai adatszolgáltatás modernizálása érdekében.
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Gombás Károly, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője

A Duna Régió Stratégia

Az EU makroregionális stratégiái viszonylag új keletűek, 2009-ben indult a Balti Stratégia, 2011-ben, a magyar EU-elnökség alatt a Duna Stratégia, 2014-ben az
Adriai- és Jón-tengeri Stratégia, 2015-ben pedig az Alpok Stratégia, hangoztatta előadásában a Duna Régió
Stratégia (DRS) környezeti kockázatok kezelése prioritási terület magyar koordinátora, az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának vezetője.
Ennek oka, hogy 2020 után a közösségi finanszírozási politikában a hangsúly átkerül a regionális érdekek érvényesítésére, így
a stratégiák képviselőinek az eddigieknél nagyobb ráhatása lesz
a források elosztására. A DRS célja ezzel összhangban, hogy
a folyó vízgyűjtő területén elhelyezkedő, 100 milliós összlakosú
14 ország (9 EU-s, 5 unión kívüli) közös fellépéssel, az ágazati
fejlesztéspolitikák összehangolásával minél hatékonyabban tudjon pénzügyi forrásokat lehívni a dunai hajóút fejlesztésére 12
prioritásterület mentén. Ebből az osztrák-román koordinációban
megvalósuló, a belvízi hajóutakkal foglalkozó 1A prioritás a legfontosabb a hajózás szempontjából. (Hazánk Csehországgal a
fenntartható energia, Szlovákiával a vízminőség, Romániával a
környezeti kockázatok prioritásterületet irányítja.)
38
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A DRS első éveit az útkeresés, felkészülés jellemezte, 20112013-ban a legfőbb kihívások feltérképezése, a célterületek
priorizálása, akciótervek kidolgozása, a régiós kapcsolatrendszer kialakítása volt a fő irány, húzta alá Gombás Károly. 2014től, az új uniós pénzügyi időszak kezdetétől azonban elkezdődött
a projektek megvalósítása, aminek a legkonkrétabb eredménye
a régió összehangolt, közös fejlesztése.
A magyar nemzeti koordinációt a Dunát érintő hajózási ügyekben a Külgazdasági és Külügyminisztérium Vízdiplomáciáért és
Vízipari Exportért felelős Főosztályának Duna Régió Stratégia
Osztálya végzi, Joó István, a DRS-ért felelős miniszteri biztos
vezetésével. Az osztály munkatársai nemzetközi képviseleti,
szakmai irányítói feladatokat látnak el, összehangolják a DRS
megvalósítását a Duna Transznacionális Programmal. E program
első felhívására a magyar vezetésű területeken összesen 576
projektkezdeményezést nyújtottak be, 100 jutott tovább a második fordulóba, végül 55 projekt került kiválasztásra 704 partnerszervezet részvételével. Hazánk aktivitását jól tükrözi, hogy mi
adjuk a legtöbb (102) projektpartnert, megelőzve Romániát (96)
és Ausztriát (85), valamint Ausztria (15) és Szlovénia (12) után a
harmadik legtöbb (11) projektvezetőt.
Idén Magyarország látja el a DRS elnöki feladatait, ami az EUelnökséghez hasonlóan lehetőséget ad arra, hogy a saját igényeink, szempontjaink szerint határozzuk meg a témákat. Az idei prioritások között szerepel további pályázati lehetőségek felkutatása,
a DRS-ben érintett nem uniós országokkal (Bosznia-Hercegovina, Moldova, Montenegro, Szerbia, Ukrajna) még hatékonyabb
regionális együttműködési keretek kialakítása, közös projektek
körének szélesítése energiabiztonság, tiszta közlekedés és infrastruktúra-fejlesztés témakörben. Az utóbbi középpontjában az
uniós és nemzeti közlekedési politikák közötti kapcsolatok állnak,
illetve annak megválaszolása, hogy a regionális/lokális hálózatok
miként csatlakozhatnak a nagy távolságú korridorokhoz (TEN-T
hálózat, a Duna-medencét keresztező útvonalak).
A jelenleg is zajló hajózási projektek közül az osztályvezető
kiemelte az osztrák-román irányítással, 7 ország részvételével
futó CEF FAIRway Danube projektet, amely során a Duna hajóút
fenntartási főterv végrehajtásához szükséges feltétel- és eszközrendszereket (kitűzési, előrejelző információs rendszerek, mérőhajó, okosbóják, kitűzőhajók nagy pontosságú mélységmérő
berendezése, drón) tesztelik. A Budapesti Műszaki Egyetem vezetőpartnerségével folyik a többéves Danube Sediment projekt
végrehajtása. Ennek keretében részletesen feltárják a folyó hordalékviszonyait, és medermorfológiai vizsgálatokat is végeznek,
mindezek pluszinformációkat szolgáltatnak a kitűzési tervekben
szereplő kotrások meghatározásához, illetve a hajóút-kijelöléshez. Előkészítés alatt áll a DAREFORT projekt, mely a hidrológiai
előrejelzés és a jégmegfigyelés fejlesztésével foglalkozik, míg a
DANICE projekt célja a Duna vízgyűjtő jégvédekezési főtervének
elkészítése, amire nem az idei események miatt van szükség,
már 2013 óta napirenden szerepel. A Duna Bizottság is támogatja ennek koncepcióját, de eddig nem volt olyan program, amelyben ezt a célt támogatni lehetne. Most az Interreg Europe projektben kínálkozik erre lehetőség, német, holland, luxemburgi és
finn támogatással.

Bellyei Csaba, az NFM Hajózási Hatósági Főosztály főosztályvezetője

A hajózás hatósági ügyei
az NFM keretei között
Magyarországon a hajózási hatósági feladatoknak
több gazdája is volt az elmúlt évtizedekben. 1983ig a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Hajózási
Főosztálya foglalkozott ezekkel az ügyekkel, 2006
végéig a Közlekedési Főfelügyelet, illetve a megyei
közlekedési felügyeletek hatáskörébe tartoztak, majd
tavaly december 31-ig a Nemzeti Közlekedési Hatóság
keretein belül működő szervezeti egység 35 főállású
alkalmazottja végezte ezeket a feladatokat.
A 382/2016 (XII. 2.) Korm. Rendelet alapján a hajózási hatósági ügyek egy része 2017. január 1-jétől a nemzeti fejlesztési
miniszter, másik része pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztálya felelősségi körébe került (az utóbbi
szintén országos illetékességgel jár el). A Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár közvetlen irányításával dolgozó közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár 13 főosztály tevékenységét fogja össze,
közülük az egyik a Hajózási Hatósági Főosztály, mely összesen
21-féle ügycsoporttal foglalkozik, tájékoztatott Bellyei Csaba
főosztályvezető. A kollégák egyebek mellett eljárnak az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó, valamint a
kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatásával, a hajózási üzemeltetési vezetői és hajózásbiztonsági
ellenőri képesítéssel, a vizsgabiztosok névjegyzékének vezetésével, a hajózási képesítések megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben,
továbbá intézik a hajózási képesítések okmányainak kiállításával
és közhiteles nyilvántartásával, az országos közforgalmú kikötők vagy azokhoz kapcsolódó hajózási létesítmények, valamint
a vám- és határkikötők létesítésével, használatbavételével, fennmaradásával, üzemben tartásával és megszüntetésével, üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásával és a hajózási bírság kiszabásával összefüggő feladatokat.
E hosszú lista ellenére Budapest Főváros Kormányhivatala
sem marad hajózási hatósági feladatok nélkül, sőt azok nagyjából kétharmada került a kormányhivatal Közlekedési Főosztályához. Az ott dolgozó szakemberek foglalkoznak például a hajók és
úszólétesítmények engedélyezésével, ellenőrzésével, műszaki
felügyeletével (ők vezetik a magyar hajólajstromot), magának a
hajózási tevékenységnek az engedélyezésével és ellenőrzésével,
illetve ellátják – az NFM-hez került országos közforgalmú, vámés határkikötők kivételével – az összes magyarországi kikötővel
és a teljes vízi úti infrastruktúrával kapcsolatos feladatokat. Számokban kifejezve, a kormányhivatal hajózási szakterülete mintegy
1500 km folyami vízi út és a tavak, 200 kikötő, 65 komp és révátkelés, 400 kereskedelmi hajó, 120 személyszállító nagyhajó, 270
úszó munkagép, 23 000 kishajó (9000 vitorlás kishajó és 14 000
motoros kishajó), 411 hajózási engedélyes és 100 000 hajózási
képesítéssel rendelkező személy kapcsán keletkező feladatokat
látja el – lehetőség szerint minél közelebb az ügyfelekhez.

A hajózási hatósági feladatok fellegvára természetesen Budapest, de a hatékony ügyfélkiszolgálás érdekében Komáromban,
Siófokon, Mohácson, Szegeden és Tokajban továbbra is működnek a vidéki szolgálati pontok. Sőt a nyári hajózási szezonban
Balatonfüreden és Keszthelyen ideiglenes ügyfélablakot is üzemeltetnek, melyek nagyon népszerűek főleg a kedvtelési hajósok körében.
Bellyei Csaba a közelmúlt fejlesztései közül kiemelte a kártya
formátumú okmányok kiállítását, ami a vonatkozó uniós irányelvnek megfelelően a belvízi nagyhajó-vezetői képesítéssel kezdődött, majd egy ENSZ EGB határozathoz igazodó nemzetközi
kedvtelési célú hajóvezetői és egyéb bizonyítványokkal (például
tengeri kedvtelési célú hajókon radarkezelő, operátori képesítés,
rádiókommunikációs berendezés vagy globális vészhelyzetjelző
rendszer kezeléséhez szükséges képesítés) folytatódott. A
legújabb a tengeri kedvtelési célú hajóvezetői (angolul yachtmaster) bizonyítvány, amit azoknak kell megszerezniük, akik 12
mérföldnél távolabbra szeretnének hajózni. Tavaly év végétől
próbaüzemben bevezette a hatóság az elektronikus ügyintézési
lehetőséget, egyelőre csak a kedvtelési célú hajózási képesítés
megszerzésére vonatkozó jelentkezések esetében, de ahogy
gyűlnek a tapasztalatok, úgy terjesztik majd ki az e-ügyintézést a
hivatásos és egyéb képesítésekre is. Az idei év újdonsága, hogy
március elsejétől a kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítéshez
szükséges elméleti vizsgát online is le lehet tenni.
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Vasútüzem Finanszírozás
a kikötőkben és pályázati
tanácsadás
Kolluti Roland, az ÁTI DEPO Zrt. bajai depójának igazgatója a telephelyi szabályozások
viszontagságairól ejtett szót előadásában.

Kiss Zalán, az MKB Bank Zrt. főosztályvezetője és Feiszthammel
Viktor, az MKB Consulting tanácsadója a fejlesztések pénzügyi
lehetőségeit tekintette át.

Infrastruktúra-oldalról a kiszolgáló létesítményeket
(mint amilyen például a Csepeli Szabadkikötő) bárki
igénybe veheti díjszabás mentén, egyenlő feltételekkel. Iparvágánnyal bíró telephely (például az ÁTI
DEPO Zrt. bajai depója) esetében azonban a fenntartó mondja meg, ki veheti igénybe, és díjszabás helyett
egyedi feltételekkel tárgyal. A különböző nagyságrendű vasúti kapcsolatok ellenére e két telephelytípus
egyforma szabályozás alá esik, ami Kolluti Roland
szerint felülvizsgálandó. Ráadásul a harmadik típusba sorolt közforgalmú rakodók helyszínén dolgozók
szinte minden előírás alól mentesülnek – ideje lenne
hasonló feltételekkel játszani.
A vasútüzem egy műszakos működéséhez például
minimálisan az alábbi személyzet szükséges: vasútüzem-vezető, tolatásvezető, kocsirendező és mozdonyvezető. Az ő képzésüket szigorú követelmények
határozzák meg rövidebb-hosszabb alapképzés és a
hozzá tartozó alapvizsga, majd időszakos oktatás és
időszakos vizsga keretében. A depóigazgató úgy véli:
az alkalmassági feltételek pedig nemcsak szigorúak,
hanem túlzóak is, mintha legalábbis vadászpilótának
készülnének a vasútüzemi szakemberek (kizáró ok
például a szemüveg és a magas vérnyomás). Mindez
folyamatos munkaerő-problémákhoz vezet.
Ha az említett akadályokat sikerrel veszi az üzemeltető, a technika még közbeszólhat. A szakember
véleménye szerint az átrakópontok is fejlesztésre
szorulnak, legalább annyira, mint a vasúti pályák
éppen szárnyaló projektjei. Az elvárt pontosság és
megbízhatóság teljesítéséhez a megbízók és a vasúttársaságok együttműködését (finanszírozási hajlandóságát) kéri a depó.
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Az eredményes időszakát élő
pénzintézet (a bankszféra más
tagjaihoz hasonlóan) ma már ismét nyitott az új ügyfelekre és
az új projektekre. Doboztermékek helyett minden beruházás
és operáció egyedi elbírálás alá
esik, létrehozva olyan ágazati
szerkezetet, amely képes kielégíteni a kockázatéhséget és az
ügyféligényeket is, tájékoztatott
Kiss Zalán. Az MKB korábban
kialakított faktoring- és lízingüzletágai az elmúlt hónapokban
erősödtek meg, újra teljes kapacitással képesek kihelyezni a
forrásokat, beleértve a hajózási
eszközök finanszírozását is.
Ugyanakkor az uniós pályázati rendszerek keretfeltételei széles körűek,
hogy százával, ezrével juthassanak támogatásokhoz a különböző vállalkozások – ez pedig a rugalmasan alakítható banki finanszírozást kizárja. Nem
véletlen hát, hogy a hajózási projektek egy külön operatív programban jelennek meg, most jellemzően a nagyberuházásokat lehetővé tevő Kohéziós
Alapban.
A csepeli és a Győr-gönyűi
projektek tapasztalatai alapján
az MKB a hajózási szektorban
is teljes pályázati szolgáltatásportfólióval áll rendelkezésre
– a magyar piacon egyedülálló
módon önálló részleggel, a Consultinggal – azon cégek számára, amelyek a kikötőkben uniós
forrásokból megtelepednének,
fejlődnének.
Feiszthammel
Viktor elmondta, még 12 ezer
milliárd forint van a rendszerben,
amit erőltetett ütemben, tömbösítve megjelenő pályázatok útján
oszt szét az állam, a tervek szerint 2018 végéig. E pénzösszeg
60 százaléka becsatornázható
a fenti célra, azon belül például telephelybővítésre, energetikai és informatikai fejlesztésekre, K+F innovációkra, mert ezek a gazdaságélénkítést
szolgálják – érdemes tehát még ebben a ciklusban kiaknázni a vissza nem
térítendő támogatásokat.

Major Ernő, a MAHOSZ projektmenedzsere

A Magyar Hajózási Országos
Szövetség érdekvédelmi munkája
A Magyar Hajózási Országos Szövetség (MAHOSZ)
2004-ben alakult szakmai civil szervezetként, azóta
képviseli a tagság érdekeit. Szükség esetén szervezési, koordinációs feladatokat is ellát a szövetség, így
például a hajózás korlátozásával kapcsolatos ügyekben, vagy a hajózási vállalkozások stratégiai érdekeinek megjelenítésével a hatóságok, önkormányzatok
döntési folyamataiban.
A MAHOSZ-nak olyan patinás tagjai vannak, mint a Személyhajósok Szövetsége, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége, a Révhajósok Országos Szövetsége és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, valamint az idén januárban
csatlakozott Leányfalui Vadkacsa Gyermek Evezős Egyesület és
a Magyar Vitorlás Szövetség. Így már nemcsak a hivatásos, de
a kedvtelési hajósok és a sporthajózás képviselőinek szakmai
érdekképviseletét is ellátják, amiben nagy segítséget jelent az
elnökség mellett működő munkacsoport. A szövetség továbbá
keretet kíván biztosítani annak a tényleges szakmai alapokon
nyugvó érdekegyeztetésnek is, amely a hivatásos és a kedvtelési
hajósok között időnként felbukkanó konfliktusok békés megoldására szolgál, erősítette meg Major Ernő.
A projektmenedzser elmondta, a MAHOSZ és a Személyhajósok Szövetsége ez év áprilisában is megrendezi az ún. tavaszi hajókirajzást, ami a dunai személyhajózási szezon kezdetét
jelképezi. Körülbelül 20 személyhajón kívül a Folyami Flottilla, a
Vízirendészet, a Tűzoltóság, valamint legalább egy szállodahajó
is részt vesz majd a rendezvényen, ahol a tavalyi kirajzástól eltérően nem völgy-, hanem hegymenetben, alakzatba rendezve
közlekednek majd a hajók.
A MAHOSZ mint a Logisztikai Egyeztető Fórum tagja – a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségével együtt – részt vesz abban
a kezdeményezésben a kormánynál, amelynek lényege a hazai
logisztika fejlesztését célzó közös munka megkezdése. Reményeik szerint a kormány kész a párbeszédre, ami – a szakmailag
alátámasztott javaslatok elfogadása esetén – jelentős nemzetgazdasági bevételt és a logisztikai ágazat szereplőinek talpon
maradását, versenyképességének javulását eredményezheti.
Eddig nem volt gyakorlat a hajós szakmáért, a vízi sportért, a
hajózás népszerűsítéséért sokat dolgozó személyek elismerése,
ezért a MAHOSZ elnöksége úgy döntött, hogy megalapítja A Magyar Hajózásért díjat. Az oklevélből és aranyplakettből álló elismerést első alkalommal az idei hajósbálon vehette át három kiváló szak- és sportember: Horváth József hajóskapitány, szakíró,
hajózási szakértő, Fa Nándor, hajóépítő és földkerülő vitorlázó,
valamint Tamáska Csaba, a hajózási hatóság osztályvezetője.
A szövetség szerint a nyári budapesti vízes világbajnokság
kapcsán a Carl Lutz rakparton (Margit-híd feletti szakasz) folyó
átépítési munkálatok súlyosan érintik a személyhajók tevékenységét. Ha minden hajó egyszerre köt ki az utasokkal, majd újakat

vesz fel, akkor a turisták szállításához összesen kétszer 36 autóbuszra van szükség. Számos kikötőhelyet azonban nem lehet
megközelíteni turistabuszokkal, a környező utcákban pedig jó,
ha 10 busz meg tud állni. A MAHOSZ az érintett V. és XIII. kerületi
önkormányzat segítségét kérte, hogy tegyék lehetővé a kikötőkhöz érkező turistabuszok ideiglenes parkolását, és mindkét önkormányzattól pozitív választ kaptak. A közeljövőben a Parlament
elnökének támogatását is kérik egy kis terület parkolóhelyként
való ideiglenes használatához, illetve konzultációt kezdeményeztek a Főváros képviselőivel a rakpart jövőbeni működésével kapcsolatban.
A MAHOSZ a Pro Danube által szervezett konzorcium tagjaként részt vesz az Európai Unió Interreg pályázatának megvalósításában, melynek elsődleges célja a hajózás adminisztratív
akadályainak felmérése és megszüntetésük kezdeményezése.
A szövetség tervezi a hajózásban érintett összes hazai szereplő
megkeresését, hogy minél részletesebb képet kapjon a munkájukat hátráltató adminisztrációs terhekről, s azokat közvetítse az
európai illetékesek felé.
A hajózási szakma hazai és nemzetközi szinten is jelentős
szakemberhiánnyal küzd, a szervezet ezért hajógépész-toborzásba kezdett, és igyekszik felkészíteni a jelentkezőket a gépüzemi feladatok ellátására. Elsősorban olyan szervezetektől
(rendőrség, tűzoltóság) igyekeznek kollégákat megnyerni – akár
másodállásban is –, ahol nem idegen a csapatmunka, az elhivatottság és a szolgálatkészség.
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Sófalvi István, az Ecotech Nonprofit Zrt. felnőttképzési igazgatója

Kikötői üzemvezető-képzés
a Dunaújvárosi Egyetemen

A Dunaújvárosi Egyetem az iskolarendszerű felsőoktatási rendszerben műszaki, társadalomtudományi és
informatikai területen képez szakembereket. Az intézmény néhány éve százszázalékos tulajdoni hányaddal
alapította meg az Ecotech Zrt.-t, amely műszaki szolgáltatásokat nyújt az egyetemen rendelkezésre álló
labortechnológiai és egyéb infrastrukturális bázisra
építve, illetve felnőttképzéssel és a hozzátartozó online tananyag fejlesztéssel foglalkozik.
Az egyetemen körülbelül 2500 hallgató tanul, minden tizedik
külföldi, többnyire kínai. Az Ecotech évente 400–500 szakembert képez a legkülönbözőbb tárgykörökben, OKJ-s, szakmai
és tréningképzésekben. A Magyar Dunai Kikötők Szövetségével (MDKSZ) kialakított szakmai együttműködés keretében tavaly márciusban láttak hozzá a kikötői üzemvezetők képzését
célzó közös projekt szervezéséhez. Mint azt Sófalvi István, az
Ecotech Nonprofit Zrt. felnőttképzési igazgatója elmondta, az
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MDKSZ szakértői állították össze a szakmai-tematikai követelménymodult, két fő tématerülettel, a kikötői gazdaságtannal és
a kikötői üzemvitellel, mindkettő esetében elméleti és gyakorlati
órákkal. Az előbbi keretében kikötői és emberi erőforrás menedzsmentet, kereskedelmi, pénzügyi és marketing ismereteket
tanulnak a hallgatók, míg az üzemvitel modult kikötői gépészet,
hajózási ismeretek, árukezelés, környezetvédelem, munka-,
tűz-, vagyon- és áruvédelmi ismeretek, egészségügy és szakmai
idegen nyelv tantárgyak alkotják. Elkészült egy nagyon részletes
kompetenciatérkép is, ez tartalmazza azokat a kompetenciákat,
amelyeket a képzés során meg kell szerezniük a leendő kikötői
üzemvezetőknek. Összesen körülbelül 300, fele-fele arányban
elméleti és gyakorlati óra áll rendelkezésre a tananyag elsajátítására, elméletben a pénzügyi tudnivalókra, a kikötői gépészetre
és az idegen nyelvre helyezve a fő hangsúlyt, gyakorlatban pedig
a kereskedelmi ismereteket, a kikötői gépészetet és az árukezelést részesítve előnyben.
Az Ecotech Zrt. és az Magyar Dunai Kikötők Szövetsége közösen készítették el azt az online (távoktatási) tananyagot, mely
kiegészítve kontaktórákkal és a kikötőkben végzett helyszíni
gyakorlatokkal alkotja a komplex képzési programot. Az úgynevezett blended (kevert) oktatási forma egyik nagy előnye, hogy
a kontaktórák számának csökkentésével a résztvevők utazásra
fordított ideje és a munkahelyi távolmaradása csökken (a programban részt vevő bajai és csepeli kikötő és Dunaújváros között
jelentősebb a távolság). A másik előnye pedig az, hogy a tananyagot a korábban felvett, egyenként 10–15 perces polimédia
felvételeken keresztül – a tanár egy green boxban ülve adja le
az „órát” –, időtől és tértől függetlenül, az interneten keresztül
érhetik el a résztvevők, és a saját időbeosztásukhoz igazítva
képezhetik magukat.
A kontaktórák, konzultációs alkalmak és a kikötői gyakorlatok
tavaly októberben kezdődtek, ekkortól már személyesen is találkozhattak a hallgatók az interneten megismert tanárokkal, szakemberekkel. Közülük verbuválódik majd az a bizottság, amely
előtt az első kurzusban tanuló 22–25 fő záróvizsgázik idén júniusban.

Green box, a polimédia felvételek helyszíne

Capt. Szalma Béla, a Magyar Dunai Kikötők Szövetségének elnöke

A Danube Ports Network
(DAPhNE) projekt
A transznacionális európai uniós projekt csaknem
3 millió euróval gazdálkodik, amelyből a Magyar Dunai Kikötők Szövetsége (MDKSZ) részfeladatokat végez, derült ki Capt. Szalma Béla elnök előadásából.
A szervezet egyedüli magyar partnerként képviseli a
hazai érintetteket, és egyben vezeti a projekt kommunikációs munkacsomagját, ami komoly fegyverténynek számít.
A projekt célja előkészíteni, majd Brüsszellel elfogadtatni a különböző európai kikötőfejlesztési stratégiákat (beleértve finanszírozást, létesítményosztályozást), amelyek közül csak Magyarországon számos munka az elmúlt években sikertörténetté
vált, összesítve immár 27 milliárd forint feletti beruházással. A
DAPhNE munkájában 9 érintett ország 23 partnerszervezete
vesz részt 30 hónapon át, melynek során innovatív IT-megoldásokat dolgoznak ki, és megosztják egymással a tapasztalataikat,
megelőzendő az állami források vitatott felhasználását.
A projekt céljai között szerepel egy regionálisan alkalmazható state aid modell kidolgozása, amely kompatibilis az állami
támogatásokra vonatkozó szabályozással, megfelel a fejlesztési
igényeknek és céloknak, megőrzi a folytonosságot a meglévő
sémák vonatkozásában, regionális szinten alkalmazható, ugyanakkor a helyi követelményrendszerhez igazítható, és éppen ezért
ösztönzi a kikötői és logisztikai infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházásokat, hangsúlyozta Szalma Béla. A résztvevők
célul tűzték ki, hogy a folyó mentén azonos szabályok szerint lehessen közlekedni, elősegítve a belvízi hajózás versenyképességét, illetve olyan szakmai konszenzuson alapuló stratégiák kialakíthatóságát, amelyeket az Európai Unió és a nemzeti kormányok
felhasználhatnak a saját Duna-stratégiájuk elkészítésében.
Az egyes alprogramokban résztvevők több esetben is tartanak munkacsoportüléseket, az elkészült dokumentumtervezeteket pedig a lehető legszélesebb körben mutatják be az érintett
országok szakembereinek, hogy azokhoz megfelelő mennyiségű észrevétel érkezhessen. Ezek figyelembevételével publikálják
a javaslataikat.
Az idei év feladata az érintett szereplők beazonosítása révén nemzeti adatbázis készítése a munkacsoportnak, valamint
nemzeti állami szerepvállalási (state aid) sablon és módszertan
kidolgozása a jelenlegi helyzet értékelésére. Jövőre kell elkészíteni a nemzeti state aid jelentéseket, nemzeti (HU, HR, BG, RO)
workshopok keretében az érintett szereplőket bevonni, a riportokat véleményezni, a tapasztalatokat összegyűjteni, majd ezek
nyomán a State Aid Schemes modellt kidolgozni.
Nagyon fontos kérdés a beruházások és üzletfejlesztés finanszírozása mellett az árualap hektikus változásának, illetve a Duna
hajózhatóságának kezelése, a kikötők üzemeltetésének finanszírozása. A kikötőket üzemeltető cégek veszteséges tevékenység
végzésére nem kötelezhetők, de egyes tevékenységek, kapacitások fenntartása és biztosítása mégis regionális vagy európai

szintű érdek, így ennek finanszírozásában lenne szerepe az államoknak.
Az MDKSZ kommunikációs feladata a nyitórendezvény házigazdaszerepétől kezdve, a Kommunikációs Stratégia kidolgozásán és külső kommunikáció koordinációján át, dokumentumsablonok, elektronikus hírlevelek, projekthonlap-tartalom és
promóciós anyagok elkészítéséig terjed.
A DAPhNE legfontosabb célcsoportja a politikai döntéshozók,
akiknek el kell magyarázni a hatékony állami szerepvállalás mikéntjét. Nem elég ugyanis uniós forrásokat lehívni, a Duna három
kisvíz-érzékeny etapját (köztük a teljes magyar szakaszt, ahol
378 folyamkilométeren 21 gázló, 28 szűkület és 6 jégtorlaszra
hajlamos hely teremt szűk keresztmetszetet) megfelelő vízmenynyiséggel kell ellátni; ez a záloga a közlekedési munkamegosztásban a vízi szállítás térnyerésének (az Új Széchenyi Terv szerint
például a 2010. évi 2 százalékról 2030-ra 10 százalékra való
bővülésnek). További megszólítottak az állami támogatást nyújtó
intézmények: minisztériumok, az operatív programok irányítóhatóságai, a kikötők üzemeltetői és irányítói, magánbefektetők,
végül a regionális és helyi hatóságok.
A kikötők közötti együttműködés ezen formája, a közös fejlesztési stratégia kialakítása a tervek szerint a projekt végén 120
tagból álló, működőképes hálózatot eredményez majd, amely a
Duna-menti kikötőket használókat, igazgatókat, valamint a nemzeti és területi hatóságokat tömöríti közösséggé, díjmentesen és
szolgáltatási díj ellenében egyaránt hozzáférhető információbázissal. Hosszabb távon a projekt pozitív hatással lehet az áruforgalomra, és ösztönözheti a kikötők logisztikai központ szerepét.
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Félmillióval több utas az év első négy hónapjában

Biztató hírek Ferihegyről
SCHULEK TIBOR

Beszédes adatok
Az év első négy hónapjában töretlenül
nőtt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. 2017. április végéig
3 638 190 utast kezelt Ferihegy, ami 482
ezer fővel haladja meg a 2016-ban mért
3 156 183 fős utasszámot. Az idei évben
már áprilisban elérték a havi 1 millió fős
utasforgalmat, amire tavaly csak májusban került sor. 2017 első négy hónapját
tekintve 15,3 százalékkal növelte az in-

is. A több mint három kilométer hosszú,
a fővároshoz közelebbi (31L jelzésű) kifutópálya földet érési zónájában, mintegy
900 méteres szakaszon szükségessé vált
a teherbíró burkolatot alkotó betontáblák
cseréje. A március közepétől elindult felújítás három hónapja alatt teljes pályazárat rendeltek el, így az összes légijárat érkezése és indulása a 2-es terminál előtti
pályán zajlik majd.
Nemrég helyezték üzembe az „F” jelű,
36 méter széles gurulóutat, amely az elmúlt évek egyik legfontosabb fejlesztése
a légiforgalmi üzemeltetés szempontjából, és amelynek köszönhetően gördülékenyebb és biztonságosabb lesz a földön
közlekedő repülőgépek irányítása.

Utasmólótól a hotelig

Ferihegy növekvő teher- és utasforgalma
miatt elengedhetetlen a kifutópálya és a
gurulóutak karbantartása

duló és érkező utasok számát a repülőtér
az előző év azonos időszakához viszonyítva. Lapunkban már írtunk róla, hogy
2016 rekordév volt a Budapest Airport
számára, tavaly a repülőtér utasforgalma
minden hónapban felülmúlta az előző évi
teljesítményét, sőt egymást követően hat
hónapban is meghaladta az 1 millió főt:
május és október között hét számjegyű
utasforgalmi adatokat regisztráltak a repülőtéren.

Teljes pályazár
A légikikötő egyik legfontosabb infrastrukturális eleme a kifutópálya, amely a repülőgépek érkezésekor és indulásakor rendkívüli terhelésnek van kitéve. A korábbi
években rendszeresen javították a kisebb
felületi hibákat, de most elkerülhetetlenné
vált a burkolat alapozásának megújítása
44
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Az ideiglenes beszállókapuk és a kapcsolódó „bádogváros” elbontása után megkezdődött a 2B terminál új szárnyának
építése. Az új móló 220 méter hosszú és
30 méter széles lesz, a 12 ezer négyzetméter területű épület 27 beszállítókaput
foglal majd magába, ezek közül tízet
szerelnek fel beszállító utashíddal, míg

Fotók: Schulek Tibor

Újabb forgalmi rekord, kifutópálya-felújítás és elkezdődő beruházások jellemzik a tavaszt a budapesti repülőtér életében. Az utasok értékelik az
elért eredményeket, a javuló utaskiszolgálási színvonalat, így sorozatban
negyedszer nyert díjat a légikikötő.

Zavartalan beszállás a 2B terminál előterén.
A háttérben elkerített részen elkezdődött
az új utasmóló építése

a többi funkciója az autóbuszos, illetve
gyalogos beszállítás. Három kapu a legnagyobb, széles törzsű gépek kiszolgálására is alkalmas lesz, és hosszabb távon
akár a kétszintes Airbus A380-as repülőgépet is tudják majd fogadni Budapesten. Az építkezés 2018-ra készül el, és
jelentősen növeli a kapacitást, emeli az
utaskomfortot.
A Budapest Airport bővíti a parkolási
lehetőségeket a repülőtér környékén, és
folyamatosan épül a terminál melletti hotel
is. A 145 szobás, közvetlen terminálkapcsolattal rendelkező szálloda várhatóan
egy év múlva nyílik meg. Az átriumos,
belső udvarral is rendelkező, 5200 négyzetméteres szállodában 350 négyzetméteren konferenciatermek is lesznek,
amelyeket az IBIS Styles szállodalánc fog
üzemeltetni.

NEGYEDSZER IS A LEGJOBBAK
A Budapest Airport 2016-os teljesítménye alapján immár sorozatban
negyedszer nyerte el a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címet.
A díj hosszú történetében első ízben
fordult elő, hogy egy térségbeli repülőtér négy egymást követő évben nyeri el az elismerést. A díjat több mint
kétezer, a repülőtéren megforduló
utas véleménye alapján osztották ki,
akik majdnem 40 különféle kategóriában értékelték a szolgáltatásokat, a
repülőtérre érkezéstől a gépbe szállásig. Az utastájékoztatási elemekre, a
személyzet munkájára és kedvességére is rákérdeztek a kérdőívben, természetesen a tisztaság és az elérhető szolgáltatások sokszínűsége, minősége szintén fontos szempont. Az utasokat megkérdezték az érezhető biztonságról, amit elsősorban a biztonsági ellenőrzés alapossága
révén érzékelhetnek. A díjat az Amsterdamban megrendezett Terminal Expón vette
át Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója.
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Budapest Airport

Érdekességek a
nyári menetrendben
A nyári menetrendben folytatódik a
Budapest Airport forgalmi bővülése, amelyet az új járatok és a nyári vizes VB látogatottsága is erőteljesen befolyásol majd. Az idén
39 légitársaság új és újrainduló útvonalából lehet választani a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
SCHULEK TIBOR

Új szereplők
Két új szereplőt is köszönthetünk a ferihegyi betonon: a Flybe-t és az Ukraine
International Airlinest (UIA). A brit légitársaság ebben a hónapban indult, hetente
háromszor közlekedő járatával újabb londoni légikikötő érhető el. London-Southend elsősorban a közelben élő magyarok számára lehet kedvező alternatíva,
a többi repülőtérhez képest. A járatot
a Stobart Airtől bérelt Embraer 175-ös
repülőgépekkel közlekedtetik. London
népszerűsége töretlen, tavaly másfél millióan utaztak ezen az útvonalon repülővel.
Ugyanakkor már látható, hogy túlkínálat
alakult ki a piacon, és a Brexit gazdaságra gyakorolt hatására vár minden érintett.
(Ennek tudható be, hogy a Norwegian az
őszi menetrendben feladja Budapest–
London Gatwick járatát.)
Újra lesz Kijev nagyobbik, Borispol
nevű repülőterével közvetlen kapcsolat,
az Ukraine International Airlines új járataival. (A Wizz Air a kisebb, fapados forgalmat kiszolgáló Zhuliany reptérre jár.)
A légitársaság modern gépekkel és jó
fedélzeti kiszolgálással rendelkezik, háló-

lyabban, akkorra tervez erőteljes kapacitásbővítést és új útvonalakat.
Nyáron újraindul az Air Canada Rouge légitársaság Budapest és TorontóPearson járata, amelyet a tavalyi évnél
korábban indít, és kezdetben hetente
háromszor, majd július 20-tól már minden
héten hat alkalommal fog repülni.

A Wizz Air 5 balkáni célállomásra indít 180 fős Airbus gépeket: Tirana, Podgorica,
Szkopje, Szarajevó és Pristina
Fotók: Schulek Tibor

A nyári úszó-vb főszponzora a japán ANA légitársaság, nem kizárt, hogy
a gépeik is megfordulnak majd Budapesten.
zatán olyan célállomásokra is eljuthatunk
kedvező áron és jó átszállási idővel, mint
Tbiliszi vagy Almaty.

Irány a Balkán!
A tavasz legnagyobb újdonsága az államilag támogatott balkáni járatok elindulása. A Wizz Air 5 célállomásra indítja
hetente kétszer a 180 fős Airbus gépeit:
Tirana, Podgorica, Szkopje, Szarajevó
és Pristina. Ezek mind olyan városok,
ahová a Malév csődje után már nem lehetett közvetlen járattal eljutni Budapestről. Szintén újdonság a Budapest–Astana
közé bejelentett, nyártól induló heti két
Wizz-járat, amely Kazahsztán fővárosával
teremt kapcsolatot. Korábban már bemutatott, de ténylegesen most induló járatok
Ferihegyről: Faro, Hannover, Bergen és
Lamezia Terme.
A Ryanair mindössze egy járatot jelentett be a nyári szezonra, így heti kétszer
East Midlendsbe fog repülni. Ezen az
útvonalon közvetlenül versenyzik majd a
Jet2 légitársasággal. Az ír fapados óriás
inkább az őszi időszakra készül komo-

Az Ukraine International Airlines újra közvetlen kapcsolatot teremt
Budapest és a kijevi Borispol repülőtér között

Jönnek a japánok is?
Visszatér a TAP és az Iberia is Budapestre. A spanyol cég újra Madridba nyit szezonális járatot, amely fokozatosan bővül,
augusztus során már napi rendszerességgel repül. Kiváló átszállási lehetőségek
nyílnak így meg Közép- és Dél-Amerika
nagyvárosai felé. Ebben erős a portugál
versenyző is, hiszen a volt gyarmatok
felé jó hálózatot épített ki Lisszabonból a
TAP. Az újraindulás után a cég ismét napi,
egész évben közlekedő járattal lesz jelen
Budapesten. A Vueling diszkont gépeivel
is találkozhatunk újra Ferihegyen, a társaság a Budapest–Barcelona közötti erős
forgalomból próbál magának kiszakítani
egy darabot. A Ryanair visszanyitja Korfu
és Tampere felé közlekedő járatát, a Wizz
Air nyaralójáratai pedig a szokásos célállomásokra repülnek: Rodosz, Heraklion,
Alghero, Burgasz, Ibiza, Korfu, Palma de
Mallorca, Zákinthosz; a foglalási adatok
alapján azonban Várna kimarad.
Az Air Berlin, az Air France, a LOT, a
KLM és a Qatar növeli a nyári menetrendi
időszak alatt budapesti járatainak számát.
Az Air China ismét visszahozza vasárnapi
járatait is Peking felé. Egyetlen jelentős
csökkenés látható, az Alitaliának a tavalyi 10 helyett idén csak 7 járata marad
Budapest és Róma-Fiumicino között. A
tavaly nyáron közlekedő Air Asiana szöuli charter járatáról még nincs hír, pedig
korábban nagyon jó töltöttséggel közlekedett. Nem lenne meglepő, ha a japán ANA
gépei is megfordulnának Budapesten a
nyáron megrendezésre kerülő FINA úszóvilágbajnokság ideje alatt, mert ez a légitársaság az esemény főszponzora.
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Az Airbus A320Neótól a Comac C919-esig

Új repülők a levegőben,
gazdaságos típusok a flottában
Izgalmas első repüléseket láthatunk tavasszal a repülőgépgyártóknál.
A gazdaságos repülők a tesztelés befejezése után válhatnak a mindennapok részévé.
SCHULEK TIBOR

A330neo: start jövőre
Az Airbus tavaly óta gyártja a korszerű
hajtóművekkel modernizált A320Neo-t,
amelyből márciusig 88 darabot adott át
a megrendelő légitársaságoknak. Eddig
összesen 20 cég állította üzembe a típust.
A hosszabb és nagyobb befogadóképességű A321neo berepülése most ér véget,
a LEAP-1A hajtóművekkel felszerelt típusváltozata 160 tesztrepülés alkalmával
több mint 400 órát töltött a levegőben,
hogy megszerezze a légialkalmassági engedélyt. A repülő fejlesztését a Wizz Air
szakemberei is nyomon követik, hiszen a
cég 110 darabot rendelt belőle, és 2019ben érkeznek Budapestre. Március végén pedig a gépcsalád legkisebb tagja,
a 150–160 fős A319neo első példánya is
a levegőbe emelkedett a hamburgi gyár
repülőterén. Bár szinte minden rendszere megegyezik a nagyobb típussal, de itt
még egy közel egyéves tesztidőszak következik, mielőtt utasokat tudna szállítani.
Az Airbus nagy reményeket fűz a hajtóművekkel feljavított A330neo típushoz.
A repülőgép szinte készen áll, de már
most látszik, hogy több hónapot csúszik
az első felszállása, amelyet az idei év első
hónapjai helyett csak a nyáron teljesíthet
a gép. Így már az is biztosnak tűnik, hogy

nem tartható az első példányok idén év
végi forgalomba állítása, csak 2018 elején kaphatja meg a TAP Air Portugal, mint
első üzemeltető a repülőgépet. Toulouseban még egy érdekességet tartogatnak,
több hónapos csúszás után – várhatóan
2017 év végén – kereskedelmi forgalomba állhat a Qatar Airways-nél az Airbus
A350-1000-es típusa, amelyik most a
legnagyobb két hajtóműves repülőgép a
gyártó kínálatában.

Már a MAX 10 a cél
A Boeing számára a 737 MAX típus a legfontosabb az idei évben. A tavalyi szűzrepülés után a típus idén már utasokat
is fog szállítani, elsőként várhatóan valamelyik nagyobb diszkont cég színeiben.
De még nem tudni, hogy ez a Southwest
vagy a Norwegian lesz, avagy a malajziai
Malindo Air színeiben mutatkozik majd be
az első gép. Az amerikai légialkalmassági
engedélyt már megszerezték, hamarosan
a többi szükséges engedélyre is pecsét
kerülhet Rentonban. A 737 MAX szereplése nagyon fontos, mert a megrendelések tekintetében az amerikai gyártó elmaradt az európai versenytárstól ebben
a kategóriában. A gépcsalád következő
tagja, a 737 MAX 9-es is bemutatkozott
március elején, és nemsokára várható az
első repülése is. Ugyanakkor intenzív ter-

Comac C919:
Kína első saját fejlesztésű keskenytörzsű repülője nyugati technikával készült

Az Airbus nagy reményeket fűz a hajtóművekkel feljavított A330neo típushoz,
a Boeing már a 737 MAX 10-est tervezi.
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vezés zajlik annak érdekében, hogy még
nagyobb törzsű gépet gyártsanak MAX
10 néven, mert a piacon erre ígérkezik
nagyobb kereslet.

Keleti gép, nyugati technika
Néhány hete levegőbe emelkedett a
Dreamliner széria utolsó variánsa, a 78710-es is, 330 főre székezve kereskedelmi forgalomba várhatóan csak jövőre fog
állni a Singapore Airlines színeiben.

Embraer E195-E2: most még
tesztüzemben, két év múlva már
utasokkal a fedélzetén is repülhet

A brazil Embraer a földi bemutatást
követő hetekben, váratlanul gyorsan levegőbe emelte az E195-E2 első példányát.
A hajtóművek modernizációján alapuló
fejlesztéssel a regionális piacon próbálják megismételni az Airbus receptjét, amit
egy méretkategóriával feljebb megvalósított. Sikeres teszt esetén a 144 székes
gép két év múlva már utasokkal a fedélzetén is repülhet elsőként a brazil Azul
légicégnél, amely a legtöbbet, összesen
30-at rendelt a gépből.
Oroszországban nagyon várják az Irkut
MC-21-es első repülését, amellyel talán
saját gyártású választ adhatnak a keskenytörzsű piacon. A keleti tervezésű sárkányban nyugati technika lapul, hiszen Pratt &
Whitney hajtóműveivel szerelik a 135–178
székes gépet. Megrendelői között főként
orosz társaságokat látunk, élükön az indító légitársasággal, az Aeroflottal.
Éveket csúszott Kína első saját fejlesztésű keskenytörzsű repülője, a Comac
C919-es, de talán a nyár elején levegőbe
tud majd emelkedni. Itt is nyugati technika
biztosítja az alapot, hiszen a CFM International LEAP-1C hajtóművével szerelik a
keskenytörzsű utasszállítót. Az indítócég
a China Airlines lesz, eddig 537 gépet
adtak el, 90 százalékban kínai légitársaságoknak.
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Csökkenő rendelésállomány: az iparágat érintő hanyatlás vagy a természetes ciklikusság jele?

Kulcsszó a gazdaságos hajtómű
Több új repülőgépet adtak át a gyártók 2016-ban, mint a korábbi években,
de a begyűjtött megrendelések száma visszafogott volt. Az óriás repülőgépek piaca telítődött. Mindeközben a kerozinár nem nőtt drasztikusan,
mégis mindenki a gazdaságos hajtóműveket keresi. Cikkünkben röviden
áttekintjük a kereskedelmi repülőgépek piacát.
SCHULEK TIBOR

Csökkentett gyártási ütem
A repülőgépgyártók versenye tavaly is az
Airbus–Boeing párharc jegyében telt, és
a gépek kibocsátásának üteme 2016-ban
is hatalmas volt. A keskeny törzsű repülőgépeket feszített ütemben szállítja a két
gyártó, de a nagyobb gépekre visszafogottabb a kereslet.
Az Airbus összesen 688 repülőgépet
adott át a megrendelőknek, ami rekord
a cég életében (2015-ben 635 gép került a vevőkhöz), és 14 éve egyfolytában
emelkedik. Az új gépek közül 545 a keskeny törzsű A320-as családhoz tartozik,
amely nagyon kedvelt a világ légipiacán.
Az új hajóművel felszerelt neo változatból
68 gépet sikerült átadni, és a gyártósorok
fokozatosan állnak át erre a korszerűsített
típusra, mind Európában, mind a kínai és
az egyesült államokbeli gyártósoron. A
beszállítói nehézségek ellenére az előző
évhez képest háromszorosára sikerült
emelni az új széles törzsű kompozit építésű A350-es gyártását, vagyis egy híján 50
gépet sikerült leszállítani Toulouse-ban. A
két hajtóművel felszerelt „hagyományos”
nagygépből, az A330-asokból 66 gépet
adtak át a légitársaságoknak. A kétszintes

A380 gyártása rendületlenül folyt ugyan
(28 gép), de az Airbus bejelentette a
gyártási ütem csökkentését, mert hosszú
idő óta nem sikerült új vevőket szerezni a
régebbi hajtóművel felszerelt óriási repülőgépekre. Az Airbus megrendeléseinek
összesítése alapján a tavalyi évben 731 új
gépre kaptak megrendelést, amely mintegy fele a 2014-es rekordévnek, de még
mindig bővíti a megrendelési állományt,
amely az Airbus esetében 6874 gép.

A kompozit 787-esből két helyszínen 137
gép gördült le, és az öreg alapokon nyugvó 747-es modernebb óriásokból kilenc
került az üzemeltetőkhöz. A Boeing nemcsak több gépet adott át, de a nagyobb
profitot jelentő széles törzsű gépek aránya
is nagyobb, mint az európai konkurenseknél. Az új megrendelésekben viszont kicsit
lemaradt a cég, mert 668 megrendeléssel
zárta a tavalyi évet. A teljes rendelésállomány, ami ebben a pillanatban legyártásra
vár, itt is óriási: 5715 repülőgép.

Megtörhet-e a „duopólium”?
A szakértők között régóta vitatéma,
hogy a láthatóan visszaesett éves rendelésállomány vajon egy általános, az

A Boeing nemcsak több gépet adott át, de a nagyobb profitot
jelentő széles törzsű gépek aránya is magasabb, mint az európai konkurenseknél.
Óriási rendelésállomány
Ami a Boeing adatait illeti: az amerikai óriáscég 748 utas- és teherszállító polgári
gépet adott át a megrendelő légitársaságoknak, amely néhány géppel kevesebb,
mint a 2015-ös adat. Az új gépek jelentős
részét teszik ki a különböző méretű 737esek, de kisebb a keskeny törzsűek aránya az elkészült gyártmányok között, mint
a rendelésállományban. A 737-es családból 490-et, a régebbi 767-esekből 13-at,
míg a transzkontinentális igásló szerepét
betöltő 777-esekből 99-et szállítottak le.

Az A320-as széria nagyon sikeres szerte a világon,
az indiai fapados cégek többsége is erre a típusra alapoz

Fotók: Schulek Tibor

A Jumbo lassan kikopik a nagyobb légitársaságoktól,
a frissített 747-8-as szériából csak néhány kelt el

egész iparágat érintő hanyatlás jele,
vagy pedig a természetes ciklikusságé,
vagyis a korábbi évek irdatlan – öböl
menti fuvarozói és pár nagyobb diszkont cég – bevásárlásai után egyszerűen normálisan csökkennek a számok.
A két gyártó „duopóliumát” talán a jövőben megtörheti a közepes hatótávolságú, egyfolyosós piacra érkező orosz
MSz-21-es és a kínai C919-es. Tavaly pedig forgalomba álltak a kanadai
Bombardier CSeries 300-as gépei, amelyek a 737–A320-as család konkurenciái
lehetnek.
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Tisztelet Jenőfi Györgynek

Schváb Zoltán kezdeményezésére és
szervezésében a közlekedési kormányzat vezetői köszöntötték Jenőfi Györgyöt
a Makadám Klubban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt gazdasági helyettes államtitkára más magas beosztásba
került a közelmúltban. Fónagy János
államtitkár – aki közlekedési miniszterként is dolgozott együtt az ünnepelttel
– köszöntőjében elmondta, hogy Jenőfi
György munkájában a korrekt, becsü48
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letes helytállás magas színvonalú szakmai felkészültséggel is párosult. Egyike
azoknak a kormányzati tisztségviselőknek, akiket példaképül állíthatunk a jövő
nemzedék elé. Hasonló tisztelettel és
elismeréssel nyilatkoztak Jenőfi Györgyről az ünnepségen megjelent egykori
és mai vezetők is, így – többek között –
Németh Lászlóné, Vízkelety Mariann,
Tombor Sándor, Ruppert László, Győri
Gyula, Szepessy Kornél és Becske

Lóránd. Volt, aki arra is emlékeztette,
hogy egykoron a repülőtéren, az LRI
gazdasági főosztályvezetőjeként dolgozott, így nem véletlen, hogy évek óta
tagja a HungaroControl felügyelőbizottságának, és ezt a tisztségét a jövőben is
megtartja.
Jenőfi György a Legfőbb Ügyészség
megbízott gazdasági főigazgatója lett. Új
beosztásához és munkájához sok sikert
kívánunk!

