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Indokolt-e kétvágányú vasútvonalak
hónapokon át tartó teljes lezárása?
ANDÓ GERGELY

Sokkolta a szakmai közvéleményt a hír,
hogy a Kelenföld–Érd vonalszakaszt
13 hónapra teljesen lezárják az átépítés
alatt. Ez példátlan ugyan a magyar vasúttörténetben, de sajnos nem egyedi jelenség: 2019-ben Pécel és Aszód között
lesz teljes kizárás 11 hónapon keresztül. A
beruházó szerint ez így sokkal gazdaságosabb, a kivitelezés így a legegyszerűbb.
Egy vasúti nagyberuházás mire kivitelezési fázisba lép, eltelik legalább három,
de inkább öt év. Ennyi idő lehetne arra,
hogy felkészüljön minden érintett, hogyan
tompíthatók az utazóközönség és a fuvaroztatók kellemetlenségei a kivitelezés
alatt. A Kelenföld–Érd szakasz esetén ez
adta magát, hiszen a projekt része egy
összekötővágány építése a fehérvári vonal Érd alsó megállója és a pécsi vonal
Érd állomása között, ám a nyomvonal beépítettsége miatt ennek kivitelezése meg
sem kezdődhet. Így valóban nem sok lehetőség maradt: vagy Tárnok érintésével
és Érd felsőre való „átállással”, kétszeri
irányváltással járnak a vonatok, vagy Székesfehérváron át, vagy sehogy.
A személyvonatok esetén megoldották a FLIRT vonatok tárnoki és Érd
felsői kétszeri irányváltását, a menetidő azonban finoman szólva sem lett
attraktív, a Kelenföld és Érd közötti
19 kilométerre 39 perc kell, ebből 17 perc
a két irányváltás ideje. Az Intercityk esetén hiába lenne lehetséges az ingavonati
közlekedés, a szintén kétszeri irányváltás,
azokat Kelenföld és Százhalombatta kö-
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zött autóbusszal pótolják. Ezzel az utasok
rosszul jártak, mert a busz menetideje
44 perc, az átszállás további 6 perc Százhalombattán, míg a személyvonatok a cikkcakk ellenére szintén 44 perc alatt teszik
meg az utat (azaz nemcsak átszállási kényszer van, még lassabb is hat–hét perccel).

hiszen Gödöllőről az utasok egy része talán átszáll a HÉV-re, a gödöllői betétjáratok helyett Isaszeg és Gödöllő között már
most is busz jár, a kerülőútvonal Újszászon át végig villamosított, csupán egyszeri irányváltás szükségeltetik Miskolc
felé. De a Záhony felől érkező forgalmak

A tehervonatok száma napi 18–19 pár
volt, a MÁV és a vasúttársaságok napi
24 vonatpár közlekedésére készültek fel
Székesfehérvár útirányon át, részben dízelvontatással. Az első hetek tapasztalatai
szerint a kialakított rendszer jól működik,
a többletköltségeit a fuvaroztatókra áthárították. Ám kérdés, hogy a pécsi IC-kről
most elvesztett utasok és a forgalmaikat
részben más módokra átterelt fuvaroztatók az átépítés után visszatérnek-e.
A fentiek fényében a Pécel–Aszód szakasz kizárása már-már sétagalopp lesz,

esetében még többletkilométer sem lesz
Debrecenen át közlekedve az alternatív
útvonalon, a miskolci Intercityken pedig
még annyi utas sincs egyenként, mint a
pécsieken (igaz, nem kétóránként, hanem óránként közlekedik), így a buszos
pótlása is könnyebben megszervezhető
a Keleti pályaudvar vagy a Stadion buszállomás és Hatvan között az autópályán
közlekedve. A vasúti közlekedés pedig
tényleg csak egy költséges állami hobbi
Magyarországon: jó, ha van, de nem tragédia, ha nincs.
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Négyszáz új török autóbusz érkezhet Bukarestbe
Bukarest önkormányzata egy török
cégtársulástól vásárol 400 autóbuszt,
amelyeket a román főváros közösségi
közlekedésében fognak használni.
Az önkormányzat tavaly novemberben
írta ki a 100 millió euró (31,1 milliárd forint) értékű közbeszerzési pályázatot,
és a beérkezett négy ajánlatból a török
Otokar Europe és Otokar Otomotive
cégek alkotta konzorcium pályázatát
fogadta el. Rajtuk kívül a szintén török
Karsan Otomotiv, valamint a német Man
Truck and Bus és a Mercedes Benz nyújtott be érvényes ajánlatot. Az Otokar

Europe és Otokar Otomotive cégek a
Koc Holding részei, amely a legnagyobb
ipari vállalat Törökországban. Ez utóbbi

birtokában van a romániai Arctic háztartási gépeket gyártó, Gaesti-en működő
vállalat is.

Napi négy Aeroflot járat
Masszívan bővít Budapesten az orosz Aeroflot. Oroszország nemzeti légitársasága idén júliustól már napi négy alkalommal repül a
magyar főváros és Moszkva Seremetyevó repülőtere között, ezzel
egy év alatt megduplázta a kapacitást ezen az útvonalon.

A jelenlegi délelőtti, déli, illetve késő esti járat mellé negyedikként egy
kora délutáni járatot is hozzáad a menetrendhez az Aeroflot orosz nemzeti
légitársaság. Az idén júliustól induló plusz járat egész évben a menetrendben marad, így naponta négyszer közlekedik majd az Aeroflot a Moszkva–
Budapest viszonylaton. Az újabb járatot várhatóan orosz gyártású Szuhoj
Superjet (SSJ-100) típussal teljesítik, ami egész évre vetítve mintegy 63
ezer újabb ülőhelyet jelent, összesen közel 400 ezerre növelve az Aeroflot
által kínált kapacitást (oda-vissza irányban).
A járatszám bővítésének nyertesei – a közvetlenül Moszkvába, illetve
tágabb értelemben véve Oroszországba indulók mellett – elsősorban a
Távol-Kelet irányába utazók, vagy onnan érkezők, hiszen magasabb színvonalú, kényelmesebb csatlakozási lehetőségek érhetők el egyebek mellett Thaiföld, Kína, Vietnam és Japán irányába az Aeroflot kiterjedt nemzetközi járathálózatán.
Az elmúlt években jelentősen nőtt a távol-keleti beutazó forgalom Magyarországon, ezért különösen fontos lépés, hogy az Aeroflot a járatszám
emelése mellett döntött. Tavaly ilyenkor még napi két járat közlekedett
Moszkva és Budapest között, idén nyártól pedig ennek a duplája, ami
ezen a piacon elképesztően erős növekedésnek számít.
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A bukaresti városvezetés reményei
szerint már a nyáron megérkeznek az
első új járművek – melyeknek egyenként
nettó 250 ezer euró (77,7 millió forint)
az áruk –, a jövő évben pedig legalább
300 busz leszállítását szeretnék elérni.
Ezt befolyásolhatja azonban a többi versenyző esetleges óvása a közbeszerzési
pályázat ellen.
A bukaresti felszíni tömegközlekedést működtető RATB vállalat legutóbb 2006 és 2008 között vásárolt
mintegy ezer Mercedes autóbuszt,
amelyek
jelenleg
is
forgalomban
vannak.

Partivillamossá
alakítják a Tatra T3-at
Társasági rendezvényekre, baráti összejövetelekre alkalmas bulivillamos fog várhatóan
már az idén ősszel közlekedni Prágában.
A T3 Coupé elnevezésű projekt keretében készülő
elegáns, különleges dizájnú villamoskocsit – amelyben egyebek között asztalok, kiszolgálópultok, zenegép és táncparkett is lesz – a berlini InnoTrans
közlekedési kiállításon mutatják be szeptemberben
a nagyközönségnek, majd néhány héten belül már
üzembe is helyezik Prágában. A cseh főváros tömegközlekedési vállalata, amely a villamost készíti,
azzal számol, hogy a speciális partivillamosokra
külföldön is igény lesz (néhány német és francia város már érdeklődött is a jármű iránt).
Egy bulivillamos kialakítása a hatvanas évekbeli, ma már kiselejtezett villamosokból (Tatra T3)
mintegy 7,5 millió koronába (90 millió forint) kerül,
a kölcsönzési ára óránként 5900 korona (75 ezer
forint) lesz. A költségek megtérülését a közlekedési cég öt–hat év alatt várja. Az átalakított villamosnak csak egy ajtaja lesz és egyszerre mintegy
50 személy utazhat, szórakozhat rajta. Eredetileg
a vállalat egy nyitott turistavillamosban gondolkodott, de kiderült, hogy a zárt járművek nyitottá
átalakítása műszakilag nagyon bonyolult, ezért az
elképzeléseket módosították.

Olcsó gyorsvonat
Madrid és Barcelona
között
Ha azt halljuk, hogy mindössze háromórás
vonatút Madrid és Barcelona között, wifivel
felszerelt vagonokban, és biometrikus jegykezeléssel, az első, ami eszünkbe jut, hogy ez méregdrága lesz.

További tíz Avenio Brémának
A Bremer Straßenbahn AG (BSAG) német közlekedési vállalat további
10 Avenio villamost rendelt a Siemenstől, érvényesítve a 2017 júniusában aláírt szerződésben szereplő opciót. Akkor a cég 67 Avenio
villamosra adott le megrendelést. Az újonnan rendelt kocsikkal együtt
a Hanza-városban üzemelő Siemens villamosok flottája 77-re nő.
A most megrendelt járművek szállítása 2021-ben kezdődik.
Ezzel a pótrendeléssel a BSAG a 77 régi és hibás villamosból álló teljes
flottáját lecserélheti ugyanannyi új, akadálymentesített Avenio szerelvényre,
melyek révén sokkal jobb minőségű és gyorsabb közlekedési szolgáltatást
kínálhatnak majd az utasoknak. A tavaly rendelt első négyrészes szerelvényeket 2019 tavaszán állítják üzembe. A 37 méter hosszú villamos akár 259
utast is szállíthat, maximális sebessége 70 km/óra. A széles ablakokkal,
energiahatékony LED fényforrásokkal, a bejáratoknál többfunkciós területekkel rendelkező légkondicionált Avenio tükrözi a fenntarthatóság terén
elért legújabb eredményeket is: a villamosnak akár 90 százaléka újrahasznosítható. Az Avenio a visszanyert fékezési energia nagy részét fűtésre használja, vagy visszatáplálja az energiahálózatba. Az összes kereket hangtompító szerkezettel látták el a zökkenésmentes és halk működés érdekében.
Avenio szerelvények már üzemelnek Németországban, München városában, valamint a hollandiai Hágában. Németországból Ulm, míg Katarban
Doha is rendelt Avenio villamosokat a Siemenstől. Az Avenio család moduláris konstrukción alapszik, ahol a már bevált rendszerek és alkotóelemek
hasznosítják a vállalat több mint 135 éves tapasztalatát ezen a területen: a
világ első villamos szerelvényét a Siemens helyezte üzembe 1881-ben.

Az Eva névre keresztelt, 2019-ben induló vonatcsoda terveit a közelmúltban jelentette be a spanyol
állami vasúttársaság, a Renfe. Ami a jegyek árát illeti, 20–25 százalékkal lesznek olcsóbbak, mint a
jelenlegi 98 eurós viteldíj a vonal testvérszolgáltatójánál, az Ave-nál, pedig ez a vonal a világ negyedik leggyorsabbja. De még mielőtt fennakadnánk a
jegyek árán, a spanyol közlekedési miniszter elmagyarázta, hogy a jegyek épp az új technológia miatt
lesznek olcsóbbak. Az Eva vonal szinte teljesen digitálisan fog működni, így csökkentik a költségeket.
Az utasok online foglalhatnak, e-jegyet kapnak, az
ellenőrzés biometrikusan történik majd, ráadásul
ezt az egy jegyet használhatják végig a tömegközlekedésben is egészen a célállomásig.
A vonat a tervek szerint napi ötször száguld majd
Madrid főpályaudvara, az Atocha és a Barcelona repülőtere melletti El Prat de Llobregat pályaudvar között, ahonnét már csak 20 perc metróval a katalán
nagyváros belvárosa. Jelenleg az Ave sikerrel veszi
fel a versenyt a két város közötti légi közlekedéssel,
ugyanis a közlekedők 65 százaléka választja inkább
a vonatot.

Vasúti alagút épülhet a Finn-öböl alatt
A világ leghosszabb tenger alatti vasúti alagútjával tervezik összekötni
Finnországot és Észtországot. A két
ország kormánya tavasszal értékeli ki
az erről szóló megvalósíthatósági tanulmányt.
A Finn-öböl alatt, Helsinki és Tallinn között
103 kilométer hosszan húzódó alagutat
2040-re lehetne megépíteni 13–20 milliárd euróból (4000–6200 milliárd forint), a
beruházás költségeinek 40 százalékát az
Európai Unió fedezné. A finn és az észt kor-

mány megbízásából készült megvalósíthatósági tanulmány szerint az alagút révén fél
órára csökkenne a menetidő a két ország
fővárosa között a jelenlegi legkevesebb
másfél óráról, amennyit a leggyorsabb
komppal való átkelés vesz igénybe. A vasúti alagút közvetlenül a helsinki és a tallinni
repülőteret kötné össze, de csatlakozása
lenne a Rail Balticához, a Varsóba vezető vasútvonalhoz is, így megkönnyítené a
kapcsolatot Finnország és Közép-Európa
között. Ha a létesítmény megépül, akkor
a világ leghosszabb vasúti alagútja lesz.

Helsinki térségében észtek tízezrei
dolgoznak, a finnek pedig turistaként látogatnak szívesen Tallinnba. A két város
közötti személyforgalom a tavalyi kilencmillióról 14 millióra nő 2050-ig akkor is,
ha nem készül el az alagút, de ha megépül, akkor az évi 23 millió főt is elérheti a
utasforgalom, ebből 10 millió ember szállítása maradna a kompokra. (A projektnek egyébként máris akadt vetélytársa,
amely – talán már nem is meglepő! – kínai
finanszírozással és korábbi határidővel
számol.)
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Még teljesebb lehet az autózás élménye
ContiSafe3 néven új szolgáltatási csomagot tesz elérhetővé a Continental
hazánkban, mely magába foglalja a
defektgaranciát, a balesetbiztosítást
és az assistance-szolgáltatást is.
A Continental elkötelezett támogatója
a biztonságos közlekedésnek, ezért alkotta meg saját Vision Zero koncepcióját, melynek fő célja, hogy hosszútávon
nullára csökkentse a halálos kimenetelű
közúti balesetek számát. Mindezzel összhangban a német technológiai vállalat
olyan szolgáltatási csomagot vezet be
hazánkban, mely magában foglalja az
assistance-mentést, a defektgaranciát,
illetve a balesetbiztosítást. A Continental
Hungaria Kft. a 18 országban jelen lévő,
mintegy 10 millió ügyféllel rendelkező
UNIQA-csoportot választotta partneréül.
A mindennapi közlekedésben időről
időre adódhatnak kellemetlen, megjósolhatatlan szituációk. Ezek közé tartozik
egy defekt, egy váratlan meghibásodás

Musztrai Ferenc, a Continental Hungaria
Kft. marketingvezetője a ContiSafe3-at
bemutató sajtótájékoztatón

vagy vészhelyzet. Ezekben az esetekben
az egyetlen közös tulajdonság, hogy ha
a járműtulajdonosok minél gyorsabban
és egyszerűbben meg tudják oldani, annál hamarabb túlteszik magukat rajta. A
Continental ezért 2018. március közepétől elérhetővé teszi a „3x-os biztonság

Bővíti magyarországi kapacitásait
a Lufthansa
A Lufthansa Csoport öt légitársaságának utasforgalma nyolc százalékkal
bővült 2017-ben Magyarországon az előző évhez képest: 1 750 000-en
repültek a Lufthansa, a SWISS International Air Lines, az Austrian Airlines,
a Brussels Airlines és a Eurowings járatain Budapestre, Debrecenbe, illetve
Sármellékre tartó vagy onnan induló járatokon.
Az öt légitársaság járatai átlagosan 75 százalékos kapacitáskihasználtsággal közlekedtek Budapest, Debrecen és Sármellék, illetve Frankfurt, München, Bécs, Zürich, Brüsszel, Köln, Stuttgart, Düsseldorf és Hamburg között. A volument tekintve
Európán belül mutatkozott a legnagyobb, 5,5 százalékos növekedés, míg arányában az afrikai útvonalakon volt a legnagyobb, 18 százalékos a bővülés. Az európai
növekedéssel megegyező arányban, 5,5 százalékkal nőtt a Lufthansa Csoporttal
Észak-Amerikába repülő utasok száma.
„A Lufthansa első magyarországi járatindításának 50. jubileumát az egész Lufthansa Csoport egy új rekorddal ünnepelte: egy év alatt 1 750 000 utast szállítottunk, míg az elmúlt hét év során mintegy 60 százalékkal nőtt a velünk repülők száma Magyarországon” – mondta Antal Gábor, a Lufthansa Csoport magyarországi
country managere.
A Lufthansa Csoport négy légitársasága a magyar piachoz hasonló növekedést
ért el a kelet-, közép- és dél-európai régióban. A kapacitások 2,5, míg az utasszám
5,7 százalékkal volt magasabb 2017-ben, mint az előző évben (a régióban 11,3
millió utas választotta a Lufthansa Csoport járatait), a gépek töltöttsége átlagosan
75,8 százalékra nőtt.
A Lufthansa Csoport idén tovább bővíti magyarországi kapacitását, 11 új járattal
heti 178-ra növelik magyarországi járatszámukat. A 2018-as nyári menetrendben
bevezetik a hatodik napi járatot Budapest és Frankfurt között, a másik magyarországi útvonalon pedig heti háromról ötre emelik a járatszámot: München és Debrecen között hetente ötször repül majd a Bombardier CRJ 900-as. A kapacitásbővítéssel Magyarországon a Lufthansa Csoport kínálja a második legtöbb járatot:
a Lufthansának heti 78, a Eurowingsnek 39, a SWISS-nek és az Austriannek 21-21,
a Brussels Airlines-nak pedig 19 járata közlekedik majd Magyarországra.
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1 áráért” szlogennel ellátott, ContiSafe3
szolgáltatási csomagját.
A ContiSafe3 szolgáltatási csomag
három elemből áll. A defektgaranciával
a sérült abroncs javítása, illetve cseréje
oldható meg, a Europ Assistance-szal
pedig egész Európára kiterjedő autómentési szolgáltatások vehetők igénybe. Ez
utóbbi jelentősége abban rejlik, hogy a
magas színvonalú, professzionális szolgáltatói háttérnek köszönhetően, a defektet elszenvedő autóvezetőnek lényegesen
kevesebb időt kell az út szélén töltenie
balesetveszélyben. A harmadik elem, a
balesetbiztosítás keretében pedig az autó
minden utasának költségei megtéríthetők
egy esetleges baleset esetén.
A ContiSafe3 igénybevételéhez a járműtulajdonosoknak mindössze vásárolniuk kell egy garnitúra (minimum négy
darab), Continental-csoporthoz tartozó
gumiabroncsot online vagy személyesen,
és valamely szerződött partnernél felszereltetni. A szolgáltatási csomag 2990 forintért vásárolható meg, mely a regisztrációtól számított két éven át a biztonságos
utazás élményét nyújtja az autósoknak.

Tisztújító közgyűlést
tartott
a Magyar Közlekedési
Szövetség
A Magyar Közlekedési Szövetség (MKSZ)
2018. február 13-án megtartott tisztújító közgyűlésén dr. Várszegi Gyula elnök
mandátumát egyhangúlag, kétéves időtartamra meghosszabbították.
A városi közlekedési társaságokat és a közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatókat is a
tagjai között tudó MKSZ öttagú elnöksége
2018. február 24-től kétéves időtartamra:
dr. Várszegi Gyula; Bolla Tibor, a BKV Zrt.
elnök-vezérigazgatója; dr. Dabóczi Kálmán,
a BKK Zrt. vezérigazgatója; Nagy Attila, a
DKV Zrt. vezérigazgatója; dr. Tenk Gábor, az
INTER TAN-KER Zrt. vezérigazgatója. A felügyelőbizottság új tagja: dr. Ludvig László,
a Siemens Zrt. Mobility Divízió iga zgatója.
A Szövetség 2018-ban is folytatja munkáját, amelynek célja elsősorban a városi közösségi közlekedés szakmai kérdéseinek megvitatása, közös álláspont kialakítása, valamint
az ezen a területen tevékenykedő társaságok
közös szakmai érdekképviselete. Ebben az
évben is fontos célkitűzés a közlekedési kultúra javítása, amellyel az MKSZ nemcsak a
tagjai, de valamennyi utas elégedettségének
növelését is szeretné elérni.

Időpont: 2018. március 28. (szerda)
Helyszín: ibis Styles Budapest Airport
Részvételi díj: 29 900 Ft + áfa/fő
Jelentkezés: www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/
repulesvilag-konferencia

TERVEZETT TÉMÁK,
FELKÉRT ELŐADÓK:

ARANYFOKOZATÚ TÁMOGATÓ

9.00–9.20 A hazai iparfejlesztés
legfontosabb eredményei
és feladatai
– Ipari digitalizációs kihívások
Előadó: Lepsényi István
gazdaságfejlesztésért és
-szabályozásért felelős államtitkár, NGM
9.20–9.40 A nemzetközi repülőterek fejlesztése
Előadó: Dér Erika osztályvezető, Légügyi
Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

EZÜSTFOKOZATÚ TÁMOGATÓ

9.40–10.05 Az európai légi közlekedés előtt álló
kihívások
Előadó: Jost Lammers vezérigazgató, Budapest Airport
10.05–10.30 A Budapest Airport fejlesztési
stratégiája – BUD 2020
Előadó: René Droese ingatlan- és cargoüzletág-igazgató,
Budapest Airport

BRONZFOKOZATÚ
TÁMOGATÓ

10.30–10.50 Utánpótlásképzés a légi iparban
Előadó: Győri Gyula légügyi főigazgató, miniszteri
főtanácsadó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

SZAKMAI
PARTNER

10.50–11.10 Kávészünet
11.10–11.30 Távoli irányítási rendszerek fejlesztése
Előadó: Szepessy Kornél vezérigazgató, HungaroControl
11.30–12.00 Kerekasztal-beszélgetés:
A repülőgép-karbantartás európai és hazai trendjei
Résztvevők: Demény Árpád Szilárd vezérigazgató, Aeroplex
Szomora Sándor vezérigazgató-helyettes,
Lufthansa Technik Budapest
Moderátor: Wolf Péter elnöki tanácsadó, Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
12.00–12.20 A földi kiszolgálás napi kihívásai
Előadó: Trifán László cargovezető, Celebi Ground Handling
12.20–13.20 Ebéd
13.20–13.40 A veszélyes áruk repülőtéri kezelésével kapcsolatos aktuális problémák
és ezek megoldásai
Előadó: Cséplő Zoltán iparbiztonsági főfelügyelő, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
13.40-14.00 A légiáru-szállítás biztonsági kihívásai
Előadó: Macsári István r. alezredes, osztályvezető, Légiközlekedés-védelmi Osztály, ORFK RRI
14.00–14.15 Innovátorok a hazai légi iparban (elektromos repülők, kompozit technológia)
Előadó: Siemens
14.15–15.15 Kerekasztal-beszélgetés: A légiáru-szállítás jövőképe Közép-Kelet-Európában
Résztvevők: Kossuth József cargofejlesztési vezető, Budapest Airport
Bóta László ügyvezető igazgató, Emirates GSA
Heckenast Kornél kereskedelmi igazgató, R-Bag Group
Balázs Éva Sales And Station Manager, Cargolux
Moderátor: Andó Gergely főszerkesztő, NavigátorVilág, KözlekedésVilág

INTERJÚ

Dr. Dabóczi Kálmán, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója

Fotó: Iró Zoltán

A BKK a főváros integrált
közlekedésszervezője
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A Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervező cége tavaly már fennállásának hetedik születésnapját
ünnepelte. A társaság élére 2015ben érkezett dr. Dabóczi Kálmán a
KTI közlekedéstudományi üzletágvezetői székéből, ám 2006 és 2014
között a szaktárca közlekedési közszolgáltatásokért felelős szervezeti
egységét vezette, így a terület egyik
legtapasztaltabb szakemberének
volt nevezhető már kinevezésekor
is. Az elmúlt három évben elvégzett
feladatokról és a jövő kihívásairól
beszélgettünk a BKK vezérigazgatójával.
ANDÓ GERGELY

– A BKK hangsúlyosan integrált közlekedésszervezője a városnak, az elmúlt
évben mégis több, önálló cég jött létre
a BKK alatt és mellett. Miért?
– A BKK továbbra is a főváros integrált közlekedésszervezője, alapvetően
szervezési feladatokat lát el a közszolgáltatások esetében, az üzemeltetési
feladatokat – az átláthatóság és a jobb
számonkérhetőség érdekében – a 100
százalékos tulajdonában lévő specializált
leánycégei végzik. A Budapest Közút az
operatív közútkezelő, ennek keretében
végzi el a fővárosi kezelésben lévő közutak üzemeltetési, karbantartási (helyreállítási) feladatait, ők finomhangolják a
lámpaprogramokat, hozzájuk tartoznak a
forgalmat megfigyelő, illetve a teherautók
behajtását ellenőrző kamerarendszerek,
a taxidrosztok, valamint a taxikat minősítő labor működtetése. A 640 fős, 6,5
milliárd forint forgalmú cégnél a túlnyomó többség ténylegesen fizikai munkát
végez, stratégiai kérdésekben (például a
közösségi közlekedést előnyben részesítő lámpaprogramokról, az útfelújítások,
átépítések műszaki tartalmáról, kerékpársávok felfestéséről) azonban a BKK képviseli a főváros szakmai szempontjait, így a
közlekedésszervezői feladatokat tekintve
nem sérül az integritás. A hatékonyság
növelésében a fő kihívás a stratégiai és
operatív szint pontos határvonalának kijelölése.
– Alapítottak 2017 márciusában egy
céget, a BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zrt.-t, mely számos
tevékenységet átvett a BKK-tól. Ennek
mi volt az oka?

– A BKÜ a BKK 100 százalékos leányvállalataként jött létre tulajdonosi döntésre, egy speciális modellben, mintegy
700–770 fő munkavállalóval. A cég alapítása nem volt szükségszerű, ám a tulajdonos úgy ítélte meg, hogy specializált
szakcégekként jobban áttekinthető az a
tevékenység, amit a BKK végez. A BKÜ
a BKK nevében árusítja a jegyeket, ellenőrzi azokat, valamint tartja az utasokkal
a kapcsolatot a személyes, telefonos és
elektronikus ügyfélszolgálatokon keresztül. A cég csak május óta működik teljes
gőzzel, így nem látható még, hogy milyen
irányba fejlődik. Azt gondolom, hogy a
BKÜ is egy lehetőség arra, hogy a régi
beidegződésekből tovább lehessen lépni,
és az eddigi folyamatok szükséges felülvizsgálatát, mérhetővé tételét megoldhassuk. A cég szerződéses viszonyban áll a
BKK-val, így sokkal hatékonyabb lehet a
számonkérés, jobban motiválhatók a teljesítmények tekintetében a vezetők.
– A harmadik cégük a BÖK Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő
Kft., erre miért volt szükségük?
– Ez a cég más néven, korábban is
létezett és főleg parkolási bírságok behajtásával foglalkozott. A közösségi közlekedésben azonban 2012 májusa óta 28

gyakorlunk. Folyamatosan ellenőrizzük a
teljesítést, valamint szakmai szempontok
alapján véleményezzük az éven túli kötelezettségvállalásaikat a beruházásokra, fejlesztésekre. A BKV nincs kizárólagos piaci pozícióban, hiszen a közgyűlés döntése
szerint a buszközlekedésnek akár 2/3-át
is végezhetnék magánszolgáltatók, jelenleg a részarányuk 45 százalékos.
– Hányasra értékeli a metrópótlást
összességében egy tízes skálán?
– Amekkora kihívás volt, ahhoz képest jól oldottuk meg ezt a feladatot. Az
utastájékoztatásra kiemelt figyelmet fordítottunk, félmillió szórólapot osztottunk ki,
6000 menetrendi lapot kellett kihelyezni, 1400 padlómatricát és padlófestést
készítettünk, 1000 grafikus tájékoztatót
helyeztünk ki megállókba, járművekre,
és az első napokban 110 munkatársunk
élő szóban is tájékoztatta az utasokat 16
helyszínen. Az első napok mérése alapján
a villamosok és a H5-ös HÉV népszerűbb
lett a tervezettnél, a villamosokat sűrítettük is azóta, az alternatív buszjáratok is
egyértelműen beváltak. Minden reggel
másfél órát a helyszínen töltöttem, így magam is láttam, hogy a rendszer megfelelő
működéséhez kellenek az operatív intézkedések is, három mobil forgalomirányító

Azon dolgozunk, hogy az utasok minél könnyebben
juthassanak hozzá a jegyekhez és bérletekhez,
miközben a jegyellenőrzés is egyre pontosabb és korszerűbb.
milliárd forintnyi követelés halmozódott
fel a bliccelőkkel szemben, ennek feldolgozása és rendbetétele e cég kiemelt
feladata lett. Ennek köszönhetően tízezer
számra adattunk ki fizetési meghagyásokat, tömegesen indítottunk pereket, melyek 95–96 százalékát megnyertük vagy
egyezséggel zártuk le. Noha újabb követelések folyamatosan keletkeznek, mégis
lassan csökkenni kezdett a követelésállomány, ami jelenleg 21 milliárd forintot
tesz ki. Ha ezt piaci alapon szeretnénk
értékesíteni, ennek néhány százaléka jött
volna csak be, így érdemes volt erre saját
kapacitást felépíteni.
– Milyen az alá- és fölérendeltségi
viszony a BKV és a BKK között?
– A BKV nem tartozik már a BKK közvetlen irányítása alá, 2014 decemberétől
a BKK menedzsmentje nem tagja a BKV
igazgatóságának sem. A közszolgáltatási
szerződés alapján erős megrendelői pozícióban vagyunk, továbbá a főváros megbízásából részleges tulajdonosi jogokat

egység van kinn, illetve 10–12 tartalék
busz is mozgósítható zavar esetén az érintett térségbe, biztosítandó az egyenletes
menetrendi követést. A sofőrök szerencsére gyorsan belerázódnak a pótlásba,
hiszen annyira nem hosszú a napközbeni
útvonal, hamar több kört megtesznek. A
teljes vonalas pótlásnál azonban az első
két–három hétben érződött a rutin hiánya, itt nehezebben volt megszerezhető a
szükséges tapasztalat. Nem megkerülve
a kérdést: összességében 9 pontot adok
a pótlás színvonalára az első hónapok tapasztalatai alapján.
– Hogyan tudják biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű eszközparkot a pótláshoz?
– A pótlásban csak alacsonypadlós,
korszerű járművek vesznek részt, amit
átcsoportosítással kellett biztosítsunk, hiszen rajtunk és a fővároson kívül álló okok
miatt sem a BKK szolgáltatásvásárlása,
sem a BKV hitelfelvétele az új beszerzésekre nem valósulhatott meg. Ha az első
2018. MÁRCIUS
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akadályt e téren sikerrel is vettük, azért
készülnünk kell a következő szakaszon
is a pótlás szervezésére – miközben az
északin sem ér véget év végéig. A szükséges sofőrlétszám biztosítása is óriási nehézségeket okozhat. A kormány hároméves bérfejlesztési programja elszívja a
munkaerőt az önkormányzati cégek elől,
amelyeknek emiatt mélyen a zsebükbe
kell nyúlni, hogy egyáltalán megtarthassák a munkavállalókat, és ezt reálisan
csak kormányzati közreműködéssel tudják végrehajtani. Különösen érződik ez a
fizikai dolgozók esetén, ahol a kiskeres-

– Az elektronikus jegyrendszer bevezetése komolyan növelhetné a jegyellenőrzés hatékonyságát, mikor lesz
érezhető előrelépés ebben?
– Az első tesztkapu kihelyezését követően még az idei év elején megkezdődhet
a továbbiak telepítése az M4-es vonalon.
A három metróvonalra összesen 810 kaputestet telepítünk majd. Mire a rendszer
élesben működni kezd, az utasok kellő
tapasztalatra tesznek szert a kapukon való
áthaladáshoz. A RIGO fejlesztését alapvetően korlátozta eddig, hogy a BKK kivitelezői feladatokat vállalt magára a projektben,

A BKK a metrótender tapasztalataiból levonta a konzekvenciát,
és az eddigi gyakorlattal ellentétben
engedélyezési terv mélységig készíti elő a beruházásokat.
kedelmi bérek is komolyan szorítják az
önkormányzati cégekét.
– Van-e hatása ennek a jegyellenőrök létszámára a fővárosban?
– A BKK Csoportnak (hisz már nevezhető így is a cégcsoport) nem az a célja,
hogy legalább 500 ellenőre legyen, hanem hogy hatékony módon biztosítsa a
jegyárbevétel beszedését. Igazolható,
hogy nem áll fenn egyenes arányosság
a beszedett bevétel és a jegyellenőrök
létszáma között: a bevételvédelem eredményessége a megfelelő ellenőrzési
módok alkalmazásán múlik. A jegyellenőri munka anyagi megbecsültsége
sokat javult, mióta én vezetem a BKK-t:
akkor az ellenőrök kezdőbére 112 ezer
forint volt, ma 192 ezer forint, melyet a
műszakpótlékok és a jutalékok még kiegészítenek. Ez alapvető a fluktuáció
csökkentéséhez.

ami komoly kockázatokat rejtett magában.
Emiatt a szerződést úgy kellett módosítani,
hogy a BKK „kulcsrakész” rendszert vehessen át annak végén. A kivitelezői szerződés mellett a finanszírozási szerződést is
módosítani kell – utóbbi folyamat több mint
egy éve húzódik –, ezt követően kezdődhet meg a telepítés, majd az élesítés. Ismeretes, hogy a beruházást 54,5 millió euró
EBRD hitelből valósítjuk meg, melyet 20
százalék fővárosi önrész egészít ki, ez az
összeg a projekt indulása óta változatlan. A
projekt tartalmát is felülvizsgáltuk, kikerült
belőle a papíralapú, de „okos” jegyek használatának a lehetősége – ez egymagában
kétmilliárddal csökkentette a rendszer működtetésének költségét az első öt évben –,
és bekerült az e-személyi igazolvány, valamint a kapuk és érvényesítő készülékek
száma is nőtt; utóbbiból mintegy 11 ezer
darabot szerelünk fel a járművekre, 530-at

pedig a metró- és HÉV-állomásokon helyezünk el. A bevezetést szakaszoltuk, hogy a
projekt minden fázisa kellően bejáratható
legyen a következő lépcsőfok előtt. Az első
érvényesítő készülékekkel felszerelt tesztbusz elkészült, már a forgalomban is találkozhatnak vele az utasok, azonban a teszt
jelenleg inkább a belső műszaki folyamatok vizsgálatát célozza, ezt még 2018-ban
követheti a szériafelszerelés. A FUTÁR
szerelésével tapasztalatot szerzett kivitelezőkkel a szerződéseket már megkötötték.
– Úgy hírlik, az online jegyértékesítésről sem tettek le, a T-System már átadta Önöknek az új változatot.
– Az online jegyértékesítés a fővárosban közlekedők érdekeit szolgáló, innovatív fejlesztés, de a T-Systemsnél alkalmazott konstrukciót komoly jogi kifogások
érték, ezzel kapcsolatban több eljárás is
folyamatban van, melyeknek a bevezetés
előtt le kell zárulniuk. A T-Systems a saját
költségén újrafejlesztette a rendszert, a
bevezetés műszaki-jogi kereteit azonban
még vizsgáljuk. Az igénybe vett szolgáltatásként tervezett online értékesítés díjának jelentős része az új, elektronikus
ellenőrzéshez kapcsolódó mobilkészülékek biztosítása lett volna, melyek az elektronikus jegyrendszerrel is kompatibilisek.
Azon dolgozunk, hogy az utasok minél
könnyebben, kényelmesebben juthassanak hozzá a jegyekhez és bérletekhez,
miközben a jegyellenőrzés is egyre pontosabb és korszerűbb: ennek fontos lépése az online jegyértékesítés és az elektronikus ellenőrzés bevezetése.
– A BKK az IKOP-forrásból villamosokat és trolikat vehet, ezzel kihasználtuk
a teljes opciós keretet?
– A trolibuszok esetében a 30 szóló és 30 csuklós beszerzése után még

2015 ÓTA FOLYAMATOSAN JAVUL AZ UTASELÉGEDETTSÉG
A BKK 2012 óta évente készített
utaselégedettségi felmérést. 2015 óta
az Utaselégedettségi Index folyamatosan növekszik, 2017-ben szignifikánsan, 12,9 százalékponttal nőtt az előző
évhez képest. A 2017-es indexérték így
87,6 százalék, mely azt mutatja, hogy
idén ennyivel többen vannak a BKK-val
elégedett utasok, mint az elégedetlenek. A változás összességében annak köszönhető, hogy növekedett azok aránya, akik teljes mértékben elégedetten nyilatkoztak a BKK szolgáltatásairól, valamint csökkent az elégedetlenek
száma. A 87,6 százalékos arány kiemelkedően jónak számít, mivel az értéket egy -100-as és egy +100-as határértékekkel rendelkező skálán kell értelmezni.
A BKK Utaselégedettségi Indexet befolyásoló szempontok mindegyike pozitív irányba mozdult. A legnagyobb mértékű javulás
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a gyorsasággal és a munkavállalókkal
kapcsolatban tapasztalható (+17, illetve +13 százalékpont). A gyorsaság
mutató növekedése azért is lényeges,
mert a három legfontosabb tényező között van az utasok szerint.
Az ár megítélése idén nagyságrendileg
változott – köszönhetően többek között annak, hogy a főváros nem emelt
árakat tavaly, illetve az elmúlt időszakra jellemző a hazai bővülő
fogyasztás –, de továbbra is ez a leggyengébb mutató, 73,1 százalékos értékkel. A javuló mutatókra pozitív befolyással lehettek
a 2016-os fejlesztések is, amelyek hatása mostanra jelentkezett
igazán: az utasok megismerték az új vagy átalakult útvonalakat, megszerették az új járműveket. Ez alapján értelmezhető a
gyorsasággal és a biztonsággal való elégedettség kiemelkedő
növekedése is.

kérdést vet fel, a Széll Kálmán téren például 25 üzemeltető van jelen, de a Határ
úti buszállomás képe is azt mutatja, hogy
számos ellenérdekeltség lehet egy felújítás során is. A BKK emiatt a tapasztalatait
felhasználva a jövőben igyekszik koordinatív szerepet betölteni a fővárosi cégek között a következő fővárosi beruházásoknál,
ezzel támogatva azok sikerességét. Most
is számos felújítási, átépítési projekt van
kivitelezési fázisban szerte a városban,
illetve tenderre előkészítve. Ezek közül
kiemelkedik a BAH csomópontnál elhelyezkedő felüljáró megerősítése, ami már
2018-ban megtörténik, még a Lánchíd
lezárása előtt. Napirenden van az M1-es
metró, a fogaskerekű fejlesztése, ahogy
az M2–GHÉV (immár BKV–MÁV) összekötést is vizsgáljuk az üzemeltetői helyzet változása után is, valamint folyik a Műegyetem
rakparti villamos tervezése. Előkészítjük az
M3-as metró Káposztásmegyerig történő
meghosszabbítása engedélyezési terveire
vonatkozó közbeszerzést is. A tervezendő
metróvonal 4900 méter hosszú lenne, végig kétvágányú, részben felszínen, rész-

Olyan regionális technológiai
szolgáltatóként képzelem
a társaságot, amely sokat
tehet a fővárosi mellett
az elővárosi forgalomban
utazók mindennapjainak
megkönnyítéséért is.
12 lehívható jármű marad. A villamosoknál a 21 rövid és 5 hosszú új szerelvény
után 51 jármű lehívására lehet később
lehetőségünk a források függvényében.
A villamosokkal kapcsolatban azonban
érdemes elgondolkodni azon, hova és milyen új villamos kell majd. A Kiskörút és a
2-es villamos esetén is felmerül a kérdés,
hogy a villamost igazítjuk majd a városhoz,
vagy a várost a villamoshoz. E vonalakon
a CAF villamosok nem közlekedhetnek,
és a budai oldalon is milliárdos költség
volt a Clark Ádám téri alagút erre alkalmassá tétele, a Margit híd és a Batthyány
tér között pedig folyamatosan figyelik a
HÉV-alagút födémjét, ennek érdekében
monitoringrendszer telepítését is előírta
a hatóság.
– Az 1-es villamos meghosszabbításán és a metrófelújításon kívül várhatók
még komolyabb infrastruktúra-beruházások?

– Hamarosan kiírjuk a Lánchíd felújítására a tendert, melyet a főváros
valószínűleg EIB hitelből valósít meg.
Ezzel párhuzamosan érdemes lenne a
2-es villamosvonal komplex felújítását
is elvégezni. A BKK a metrótender tapasztalataiból levonta a konzekvenciát,
és az eddigi gyakorlattal ellentétben engedélyezési terv mélységig készíti elő
a beruházásokat. Jelenleg 130 projekt
előkészítése vagy kivitelezése folyik párhuzamosan a BKK-nál, a kis összegűektől a nagy értékűekig. Így folyamatosan
rendelkezünk olyan projektekkel, melyek
közül a rendelkezésre álló források ismeretében mindig kiválasztható lesz a megfelelő előkészítettségű, szakmailag indokolt beruházás.
A kisebb értékű beruházások útfelújításokhoz, felüljárók, csomópontok, terek
átépítéséhez kapcsolódnak. A terek és
aluljárók felújítása számos koncepcionális

ben kéreg alatt vezetve, öt új megállóval
bővülne a vonal, a Megyeri úti végállomáson intermodális csomópont épülne.
– Milyen BKK-t lát maga előtt három
év múlva?
– A BKK szakmai céljai mentén történő folyamatos építkezéssel Budapest
és környéke integrált közlekedésszervezője lehet, amennyiben ennek a jogi és
tulajdonosi modellje kidolgozásra kerül.
A MÁV–HÉV és a Volánbusz esetében
jelenleg is működő modell alapján olyan
regionális technológiai szolgáltatóként
képzelem a társaságot, amely a megszokott magas szolgáltatási színvonallal
sokat tehet a fővárosi mellett az elővárosi forgalomban utazók mindennapjainak
megkönnyítéséért is. Egy racionalizált,
letisztult, hatékony és integrált struktúra
megteremtése a cél, amely egyúttal Kelet-Közép-Európa kiemelkedő közlekedési innovációs központja.
2018. MÁRCIUS
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A nemzetközi vasútszakmai fórum kulcsszava: együttműködés

Közös problémákra
közös válaszok
A V4 magyar elnökség egyik kiemelt programja volt a közelmúltban a
HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület szervezésében a V4+ Rail CEO Summit tanácskozás Budapesten. Az összesen 15 európai országot képviselő megrendelők, árufuvarozók, pályaműködtetők és a stratégiai elképzelések kialakításához nélkülözhetetlen kormányzati döntéshozók
részvételével lezajlott kétnapos vasútszakmai tanácskozáson előadások
és kerekasztal-beszélgetések váltották egymást. A vasúti árufuvarozás
versenyképességének növelési lehetőségeit taglaló panelbeszélgetést
Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős
helyettes államtitkára vezette, s ez a tény új szintre emelte a szakma és a
kormányzat közötti párbeszédet. A Vasúti Vezérigazgatói Csúcstalálkozón
világosan kiderült, hogy a közös problémák lokálisan nem, csak közös fellépéssel oldhatók meg európai szinten, aminek egyik szép közelmúltbeli
gyakorlati példája a XI. vasúti árufuvarozási korridor létrehozása.

az, hogy regionális vonatjegy és bérlet
konstrukciók révén élénkítse a turizmust,
de ugyanilyen fontos a határon átnyúló
kistérségi személyszállítás fejlesztése
is, vélte Dávid Ilona. Hozzátette: tavaly
decemberben – évtizedes szünet után –
újraindult a személyszállítás a Győr–Hegyeshalom–Rajka–Pozsony tengelyen,
beváltva a hozzá fűzött reményeket.
Az elmúlt másfél évtizedben zömmel EU-s forrásokból sikerült felújítani a
nyolcezer kilométer hosszú magyarországi vasúti hálózat jelentős részét, de a
fejlesztések folytatódnak ebben az uniós ciklusban is, erősítette meg Mosóczi
László, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-

ANDÓ GERGELY, DÉKÁNY ZSOLT, VARGA VIOLETTA

A „V4 összeköt” – így szól a magyar elnökség mottója, amely arra utal, hogy a
négy ország politikai, gazdasági és kulturális értelemben vett összekapcsolása
elengedhetetlenül fontos az innovatív, digitális korszakba lépő térség versenyképességének fokozásához. A V4 csoport
szoros együttműködése mellett azonban
szükség van a többi európai uniós, illetve
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azon kívüli országgal történő párbeszédre is, mondta első napi, az Országházban
tartott megnyitóbeszédében Dávid Ilona,
a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület elnöke, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Térségünk stratégiai érdeke a vasúti
árufuvarozás versenyképességének fokozása, az észak-déli vasúti közlekedési
kapcsolatok erősítése, a vasúti infrastruktúra fejlesztése. Az érintett országok kötöttpályás közlekedéssel kapcsolatos
elképzeléseinek megismerése, a vasútfejlesztési stratégiák összehangolása, az
államok közötti átjárhatóság egyszerűsítése, a műszaki és jogszabályi akadályok
felszámolása szellemében a szakemberek dolgoznak egy, a V4 keretén belül
működő állandó Vasúti Kerekasztal létrehozásán. A siker érdekében a HUNGRAIL
koordinálja az együttműködés kereteinek
és a megállapodás részleteinek pontosítását célzó munkát, hogy még a magyar
elnökség alatt aláírható legyen az erről
szóló dokumentum.
A személyszállítás területén is számos
feladat akad. A visegrádi régió országai
közötti nemzetközi forgalom lényegében
csak a Budapest–Pozsony–Prága tengelyen megfelelő, ahol kétóránként járnak
a vasúti szerelvények, a többi relációban
viszont bőven vannak még lehetőségek. A
„VisegRail” kezdeményezés célja éppen

térium közlekedésért felelős helyettes
államtitkára. Összesen 882 km vasúti
pálya újul meg 2020-ig, 426 km-en haladhatnak majd a vonatok 160 km/órával,
314 km lesz alkalmas 225 kN tengelyterhelésre, 3000 km-en épül ki a GSM-R
interoperábilis
távközlési
rendszer,
1054 km-en pedig az ETCS vonatbefolyásoló rendszer. A személyszállításban
folyamatosan korszerűsítik a gördülőállományt, mert ez is fontos előfeltétele, hogy
az utasok a vasutat válasszák. A jelenlegi
EU-s finanszírozási ciklus végéig 45 ezer
férőhellyel bővül a járműkapacitás, egyebek mellett az emeletes motorvonatok és

a tram-train üzembe állításával. Továbbra
is kiemelt cél a szűk keresztmetszetek
megszüntetése. Az egyik legfontosabb
projekt Budapesten a Déli összekötő
vasúti híd harmadik vágányának megépítése, ugyanakkor több helyen – ahol
azt a kapacitások igénylik – második
vágányok is épülnek. A fő vasúti vonalak már teljes hosszban villamosítottak,
a közeljövőben a regionális és egyéb,
turisztikai szempontból fontos vonalak
villamosítása következik, tovább növelve
a vasúti szolgáltatások színvonalát. Az
informatika elterjesztése szintén prioritás
mind a személyszállításban, mind az árufuvarozásban. A vasútállomások felújítása
gőzerővel zajlik, mondta Mosóczi László,
hozzátéve: újdonságként jelennek majd
meg a vasúthálózaton az intermodális
csomópontok. A jelenleg kilenc városban
előkészítés alatt álló központok a városi
és a távolsági közlekedés harmóniáját
teremtik meg, annak érdekében, hogy a
közösségi közlekedés vonzóbb legyen az
utasok számára.
A MÁV Zrt. mint független pályahálózatműködtető vasúti árufuvarozási versenyképességet élénkítő intézkedéseit fejtette
ki Veszprémi László, az állami vasúttársaság üzemeltetési vezérigazgató-helyet-

tese. Folynak például a sebességnövelő,
tengelyterhelést kihasználó és villamosítási pályafelújítások, kiemelt figyelemmel
a korridorokra és a ráhordást biztosító
vonalakra. 2020-ig több szakaszon telepítik az ETCS-t, és ehhez kapcsolódóan
szintén fejlesztik a távközlőrendszereiket

(GSM-R). Az együttműködési lehetőségek kapcsán a szakember méltatta a
HUNGRAIL tevékenységét, amely a hazai
piacon jelen lévő csaknem félszáz vasútvállalat hol egyező, hol eltérő nézőpontjait
figyelembe véve igyekszik a közös projekteket sínre tenni, a különböző technológiákat pedig összehangolni. A MÁV
munkáját együttműködési megállapodások keretében segítik a hatóságok és más
vasúttársaságok a határátmenetekben,
két óra alá szorítandó a várakozási időt.
Ösztönzőrendszer és – például osztrákokkal és horvátokkal közös – munkabizottságok segítik a tehervonati feladatok
gördülékeny végrehajtását, nem beszélve
az informatikai fejlesztésekről.
A térségben szinte egyedülálló módon
tolatási szolgáltatást nyújtó pályahálózatműködtető MÁV számára a létszámválság
ezen a fronton is jelentkezik, méghozzá
olyan élesen, hogy egy vonali tolatásvezető pótlása akár 1,5–2 évbe is telhet, ami
szintén az egyeztetéseket serkenti a piaci
szereplőkkel. A vágányzárakat tekintve
a vezérigazgató-helyettes türelmet kért.
Pozitív fejleménynek tartja a HUNGRAIL
vonatkozó szakbizottságának létrejöttét, amelyben újfent főszerephez jut az
együttműködés. Végezetül bizonyos vonatok kedvező feltételeiről szólt, úgymint
záhonyi forgalom, egyeskocsik, közútról
átterelt volumen, valamint új elemként a
Ro-La és a tram-train projektjei.
A fenti partneri gondolatot folytatta előadásában Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt.
vezérigazgatója. Bár a vasútvállalat integ-

rált egységként működik, mert tömöríti a
személyszállítást csakúgy, mint az infrastruktúraműködtetést, fontos célkitűzése
a pályakapacitás kiterhelése. A vasúti áruszállítás fenntartása és fejlesztése közlekedéspolitikai cél, tekintettel a növekvő
áruvolumenre. A cég erőfeszítéseket tesz
a villamosított vonalak további növelése, a
megfelelő sebesség és tengelyterhelés
elérése, valamint a szűk keresztmetszetek felszámolása érdekében. A piaci igények megkövetelik a hosszú (700–750
méteres) szerelvények közlekedtetését is.
A fenti célok infrastrukturális támogatásaképpen a pálya több mint 95 százalékának említett villamosításán felül átalakították, központosították a forgalomirányító
rendszert, hogy minél rugalmasabban elháríthassák az elakadásokat és nem mellesleg különböző helyzetekben tájékoztathassák a megbízókat. Egyes állomásokon
kapacitásnövelő projektek szerepelnek a
tervekben. A vezérigazgató megjegyezte:
a tavalyi év sikerére, az Amber korridor rekordidő alatti életre keltésére büszke lehet a V4-országok mindegyike. Ez a folyosó a GYSEV számára különösen fontos,
tette hozzá a szakember.
Radek Čech, a cseh pályavasút
(SŽDC) stratégiai igazgatója kiemelte,
hogy hazájában a vasúti nagyberuházások az árufuvarozási korridorokon jó

tempóban haladnak, csupán öt állomás
és hat vonalszakasz átépítésének előkészítése zajlik, három-három állomáson és
szakaszon már dolgoznak a kivitelezők, a
2018. MÁRCIUS
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korridorhálózat többi része mára átépült,
elkészült. Az észak-déli (Pozsony–Prága–
Drezda) útvonal teljes cseh szakaszán
2025. január elsejére építik ki az ETCS
vonatbefolyásolási rendszert, az első
szakaszokat azonban már idén átadják. A
növekvő személyszállítási igények miatt a
prágai és a brnói elővárosi szakaszokon
alig kezelhető kapacitáshiány lépett fel,
akárcsak a Prága–Ostrava tengelyen,
de több (főleg egyvágányú) vonalon is
30–50 százalékkal több vonat közlekedik
napközben, mint ideális lenne. Ez különösen az egyenárammal villamosított vonalak esetében nagy gond, ahol a nagyteljesítményű mozdonyok közlekedését is
korlátozni kell áramellátási okokból – emiatt a váltóáramú vontatásra való fokozatos
és teljes átállás a cél.
A személyszállításban hétszázalékos,
az árufuvarozásban 27 százalékos a magánszolgáltatók együttes részaránya,
mondta Miroslav Kocák, a szlovák pályavasút (ŽSR) üzemeltetési vezérigazgatóhelyettese a szlovákiai vasúti liberalizáció

eredményeit bemutató előadásában. Az
előbbi szegmensben nyolc, az utóbbiban
37 cég aktív a szlovák hálózaton. Az állam 2013-tól dedikált állami támogatásban részesíti a vasúti árufuvarozást, ennek összege 2018-ban 26,5 millió euró,
melynek köszönhetően egy tehervonati
kilométer pályadíja átlagosan 1,6 euró; e
nélkül 3,37 euró lenne. A szlovák pályavasút az intermodális fuvarozást kiemelten
támogatja, négy multimodális terminált
12
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üzemeltetnek, egy újat is építenek Nyitra
mellett, de az országban van további hat
magánterminál is. A vasúti nagyberuházások a következő években Zsolna térségére, valamint a Pozsony és a cseh határ
közötti vonalszakaszra koncentrálódnak,
míg Kelet-Szlovákiában két vonalszakaszt
is villamosítanak.
Włodzimierz Żmuda, a lengyel pályavasút (PKP PLK) fejlesztésekért és
beruházásokért felelős igazgatósági tagja hangsúlyozta, a lengyel vasúti törzshálózat jelentős része felújításra szorul,

ám a helyzet 2023-ra reményeik szerint
sokat javul. Számos fontos útvonalon folyik rehabilitáció, illetve fejlesztési célú
beruházás, ám a források 85 százaléka
ott is az Európai Unió kohéziós alapjából
származik, melyek nagy része az ország
három vasúti korridorának hét útvonalán
hasznosul. Céljaik között a négy legfontosabb tengeri kikötő fejlesztése és elérhetőségének javítása kiemelt prioritású. A
lengyel hálózaton 74 vasúttársaság végez
árufuvarozást, közülük 17 vett igénybe
intermodális céltámogatást (25 százalékos pályahasználati díjkedvezményt). Az
intermodális fuvarozás – a támogatásnak
is hála – felfutóban van, míg 2010-ben a
tehervonatok három százaléka után igényelték azt, 2017-ben már 12,4 százaléka
(9,5 millió vonatkilométer) után. Izgalmas
lengyel fejlesztési terv a Krakkó–Kassa
tengely lengyel szakaszán új, közvetlen
vasútvonal építése (58 kilométeren), illetve modernizálása (74 kilométeren),
melyeken 77 kilométerrel rövidülne az út,
közel két órával csökkentve a menetidőt.

Lengyelországban az áruszállítás
közlekedési módok közötti megoszlása
85:15 százalék a közút–vasút viszonylatában, aminek megváltoztatásához átgondolt stratégiákat dolgoznak ki, kezdte
előadását Justyna Skrzydlo, a lengyelországi infrastrukturális fejlesztésekért

felelős szaktárca miniszterhelyettese. Különösen büszkék rá, hogy megszületett a
megállapodás a pénzügyminisztériummal
a vasúti infrastruktúrafejlesztésekre fordítható forrásokról.
A 2020–2023 időszakra vonatkozó,
66,4 milliárd zloty (kb. 16 milliárd euró)
összértékű Nemzeti Vasútfejlesztési
Program 222 kiemelt projektet érint. Többek között 9000 kilométeren újítják fel a
vasúti útvonalat, 2000 kilométeren telepítik az ERTMS-t, 18 tartományi székhelyet
pedig összekötnek a fővárossal olyan vonalakon keresztül, amelyeken a közlekedő vonatok sebessége akár 100 km/h is
lehet. A program célja a vasúti pályahálózat-működtetők költséghatékony üzemelésének biztosítása és stabil finanszírozása, a szállítóknak tett ajánlatok javítása,
az infrastruktúra technikai jellemzőinek
fenntarthatósága, kiszámíthatósága és
végezetül – de nem utolsósorban – a vasúti szállítás biztonságosabbá tétele.
Ami a vasúti áruszállítás reformjait illeti,
azok közül például az ERTMS bevezetését az Európai Unió nagyban támogatja.
Mivel a vasúti szektor versenyképességének javítására továbbra is szükség van, a
lengyelek a kohéziós politikát ezen túl is
folytatják. Kiemelt jelentőségűnek tartják
az Európa és Ázsia közötti, transzszibériai
és transzkaszpi intermodális korridoro-

kat, amelyek számos országot érintenek,
főleg azokat, ahol nincs más módja az
áruszállításnak. Ezek kiépítése nem egyszerű, még mindig erősíteni kell a kapcsolatokat, de nagyon jó az együttműködés
az ázsiai országokkal, vasútvállalatokkal,
áruszállítókkal, akik valóban érdekeltek
e folyosók megvalósulásában. A tengeri
szállítás nyilvánvalóan még mindig sokkal
kevesebbe kerül, de ha ezeket a vasúti
korridorokat megfelelő infrastruktúrával
látják el, akkor ezek mégis a leggyorsabbak lehetnek – szögezte le a lengyel kormány képviselője.
A második napi vezérigazgatói tanácskozást – immár a Gellért Szállóban
– Jean-Pierre Loubinoux, a 120 ország

230 vasútvállalatát tömörítő Nemzetközi
Vasútszövetség (UIC) főigazgatójának a
vasút előtt álló új kihívásokról szóló előadása vezette föl. A szakember szerint
a szövetség és a vasutak elsődleges
feladata a XXI. század elején, hogy hatékonyan kezeljék a városi népesség
növekedéséből adódó bővülő mobilitást.
Közlekedés helyett elérhetőségről beszélünk, nemcsak a személy-, hanem az
áruszállításban is. Jelen helyzetben a 75
százalékos részarányt képviselő közúti
fuvarozás nem fenntartható, e szegmensben az elektromos járművek elterjesztésének támogatása, valamint az első és
utolsó kilométerek megoldása az egyik
fő kérdés. Hiperversenyzés helyett azonban komplementaritásra van szükség a
szállítási láncban, kéz a kézben az egyéb
módokkal. A vasútvállalatokat foglalkoztató kihívások között említette az átalakuló
mobilitást, az óriási méreteket öltő váro-

siasodást és a digitalizációt, melyekre a
cégeknek közösen kell intelligens, a termelékenységet és a produktivitást szem
előtt tartó megoldásokat találniuk. Intelligencia, invesztíció, infrastruktúra, innováció, integráció – erre az öt alapszempontra érdemes figyelni, amikor válaszokat
keresünk napjaink szakmai kihívásaira,
fogalmazott a főigazgató.
Sikeres vállalat nem létezhet megfelelő számú és felkészültségű munkavállaló
nélkül, és bár tény, hogy a mai munkaerőpiaci helyzet nem túl biztató, mégis panaszkodás helyett a szakmai utánpótlást
biztosítani képes megoldások keresésére
érdemes és kell fordítani az energiákat,
kezdte előadását Dorozsmai Éva. A MÁV
Zrt. humánerőforrásért felelős vezérigazgató-helyettese szerint nem hosszú távú
stratégiákban kell gondolkodni, inkább
akciótervek kidolgozásán. Ezt tette a MÁV

humánerőforrás igazgatósága, amikor
60 pontban foglalta össze a szakképzett
munkaerő folyamatos biztosításához, az
esetleges elvándorlások megelőzéséhez
szükséges intézkedéseket. Megemlítette
egyebek mellett a három évre elosztott
30 százalékos béremelést, a vasúti életpályamodellt, az INNOMÁV tehetségkutató programot, az állásbörzéket, a
toborzási tevékenységet (publikációk, hirdetések, plakátok, munkaköri kisfilmek,
fesztiválokon és pályaorientációs kiállításokon való részvétel), a közép- és a felsőfokú tanintézményekben működtetett
ösztöndíjprogramot, a duális képzést, a
MÁV csoport szintű pályakezdő diplomás
programot. A vasút nem egy fiatalos dolog, ha egy gyerek nem kötelezi el magát

már kiskorában a szakma mellett, akkor
nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy
fiatal felnőttként mégis ezt válassza, mutatott rá az utánpótlás-toborzás nehézségére Dorozsmai Éva. A legnagyobb hiány
mozdonyvezetőkből van. A MÁV-START
és a Rail Cargo Hungaria az elmúlt évben
270 mozdonyvezetőt képzett, és ugyanennyit fog idén is, ami már előremutató
fejlemény. A mai felgyorsult, digitalizáció
uralta világban – az uniós gyakorlattal
összhangban – már nincs lehetőség kétéves oktatási programokra, hangsúlyozta
a vezérigazgató-helyettes, ezért a MÁV
is egyre gyakrabban szervez e-learning
képzéseket.
Az elmúlt másfél évtizedben nagyarányú fejlődés ment végbe a vasúti
digitalizáció területén. A digitális átalakulás lehetővé teszi az új típusú innovációk
létrejöttét, s most ezen van a hangsúly,
nem az adatok digitalizálásán, mondta
Ludvig László, a Siemens Zrt. Mobility Divízió igazgatója. A digitalizációs folyamat
végén a mobilitásnak intelligensnek, au-

tomatikusan működőnek és jobban személyre szabottnak kell lennie, miközben
növeljük az ügyfelek/megbízók elégedettségi szintjét, a kapacitásunkat és a vasút
versenyképességét. Mindehhez szükséges a piaci szereplők együttműködése,
a politikai támogatás és a képzett emberi erőforrás. Ha javítjuk hibafelismerési
módszereinket, bevezetjük a megelőző
karbantartást, az automatizálással a megbízhatóság magasabb szintjét érhetjük el.
Ezekkel az infrastrukturális változtatásokkal mintegy megemeljük a produktivitást
és az operatív hatékonyságot, ami gazda2018. MÁRCIUS
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sági előnyöket jelent, a vonatok automata
működtetése ugyanis sokkal gazdaságosabb. Mivel az ügyfelek mind inkább egyedi igényeket fogalmaznak meg, a szektor
versenyképességének növeléséhez személyre szabott és rugalmasan kezelhető
adatokra – az információk megfelelő időben történő megosztása kulcsfontosságú
– és egyedi, a megbízók kívánalmait szem
előtt tartó árképzésre van szükség. A vasúti digitalizáció előmozdításához meg kell
teremteni a támogatói környezetet, mind
kormányzati, mind szabályozói, mind finanszírozási oldalról.
Az alkalmazottaknak rendelkezniük
kell a megfelelő digitalizációs jártassággal, meg kell tanulniuk és használniuk a
digitális platformokat, készen kell állniuk
a digitalizációs váltásra. Erre jó példa a
MÁV számlázási és statisztikai rendszere,
amely összegyűjti az információkat, irányítja a vasúti pályarendszereket, elvégzi
a számlázást, és statisztikai kimutatásokat készít.
A kiberbiztonság is foglalkoztatja a
szakembereket, mert a digitalizált adatokat meg lehet támadni, ezért meg kell tudni védeni a digitalizált rendszerek működését és biztonságát. Ebben a startupoknak
lehet fontos szerepe, hazánkban is van
ilyen cég, amelyik megoldásaival nagymértékben növeli a digitális rendszerek
biztonságának hatékonyságát.
A
HUNGRAIL
keretein
belül
digitalizációs munkacsoport alakult, bevonva a közös munkába az állami döntéshozókat, a hatóságokat, a vasúti társaságokat és a háttéripar képviselőit. Már
kidolgoztuk a stratégiát, ezt szeretnénk
a következő hónapokban szélesíteni, és
megalkotni az ezen alapuló „Fehér könyvünket”, vázolta a közeljövő feladatait Ludvig László. Ebben olyan pilot projekteket
igyekeznek bemutatni, melyek segítenek
eligazodni a digitalizáció útvesztőiben,
segítik a vasútvállalatokat a digitális megoldások minél hatékonyabb bevezetésében és alkalmazásában.
A megrendelőknek elvárásaik is vannak a szállítmányozóvállalatokkal szemben, másfelől szakmai kapcsolatokat
ápolnak a szabályrendszert és jogi hátteret biztosító uniós hivatalokkal – de mindig egyensúlyra törekedve, hangoztatta
Libor Lochman, a CER ügyvezető igazgatója a vasúti digitalizáció nemzetközi
vonatkozásairól tartott előadásában. Ahogyan Violeta Bulc, az EU közlekedésért
és szállításért felelős biztosa fogalmazott:
„Sokat letettünk az asztalra Önöknek a mi
oldalunkról, most már Önökön a sor, de
14
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Önnek úgy kell majd hozzám jönnie, hogy
pozitív adatokat prezentál.” A szakember
szerint a digitalizáció bevezetése a vasúti
áruszállításba fogja meghozni a várt eredményeket és mutatókat. Ennek feltétele,
hogy a belső kommunikáció egységesen
működjön, de ugyanilyen fontos a vonatok
követhetősége is, hogy a megbízó tudja,
éppen hol tartózkodik a szállítmánya. Az
ügyfelek egyre érzékenyebben reagálnak
az információhiányra, ha például nem tájékoztatják őket pontosan az áru várható
érkezési és átadási időpontjáról – ami ráadásul pluszköltségekkel jár számukra –,
akkor hajlamosabbak a közutat választani.
Az előadó úgy vélte: össze kell hangolni a
vasúti szállítmányozók innovatív fejlesztéseinek igényét a törvényalkotók étvágyával, hogy biztosítsák a megfelelő pénzügyi
hátteret. A március 20-ai, brüsszeli Digitális Vasút konferencián a gyártóvállalatok
bemutatják termékeiket a felhasználóknak, ugyanakkor az ágazat megmutathatja magát az EU döntéshozóinak, hogy
nagyléptékben fejlődni kíván és képes.
Az utóbbi időszakban a digitalizáció
bevezetésére fordítottuk energiánk és
időnk javarészét, ez volt az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy a jövőben is
megfelelő színvonalon tudjuk kiszolgálni az ügyfeleinket, jelentette ki Németh
Réka, a VPE Pályakapacitás-elosztó Kft.
ügyvezető igazgatója. A hazai vasúti hálózaton közlekedő összes vonat menetrendjét egybe kell vetnünk, ez 50 ezer
különböző menetrend összehasonlítását
jelenti évente, érzékeltette a munkájukkal
járó nehézségeket a szakember. Azokban
az országokban, ahol nincs független
kapacitáselosztásra szakosodott iroda,
a pályahálózat-fenntartóknak kell menedzselniük a birtokukban lévő hálózatot.
Mivel a magyarországi éves vasúti
menetrend nem igazán kedvez a vasúti
áruszállító vállalatoknak, a VPE ügyfelei a
lehető legrövidebb időn belül választ szeretnének kapni az elküldött pályahasználati igényükre, a társaság munkatársainak

ezért a nap 24 órájában elérhetőnek kell
lenniük. A hatalmas mennyiségű információ megbízható és átlátható kezelése
érdekében az IT-megoldások felé nyitottak, akár a menetrendek összehangolása, a pályaudvar-rendezés, a tárolóhelybiztosítás vagy az egyéb szolgáltatások
területén. Az ügyfelek még színvonalasabb kiszolgálása céljából létrehoztak
egy pályahálózat-menedzselő, kapacitásmérő informatikai rendszert, amely képes
arra, hogy az igény beérkezésétől számított néhány pillanaton belül elküldje az
ajánlatokat és a megfelelő menetrendet.
Fontosnak tartják, hogy állandó visszajelzést kapjanak a piacról a működésükkel
kapcsolatban, ennek érdekében elkezdték alkalmazni az üzleti intelligencia szoftver megoldásait.
Rengeteg adattal dolgoznak, ezekből
sokat publikálnak is, azonban a vasúton
a szabad hozzáférésű adatok sajnos
nem állnak kellő számban rendelkezésre.
Messze van még az az időszak, amikor az
összes adat teljesen elérhető lesz bárki

számára, hiszen nem vagyunk biztosak
abban, hogy mindenkivel minden adatot
meg akarunk osztani. A légi közlekedésben például már létezik olyan applikáció,
ami megmutatja, hogy az adott pillanatban hol tartózkodik az adott repülőgép.
Ha van is valakinek hasonló applikációja a vasúti piacon, akkor is csak a saját
kocsijait láthatja. A VPE fontosnak tartja a
nyílt adatkezelést, aminek már a szabályzatát is megjelentették, de eddig soha
senki nem kérte tőlük, tette hozzá az ügyvezető igazgató.

Április 1-jén újra megnyitja kapuit
Európa legnagyobb vasúti élménymúzeuma,
a Vasúttörténeti Park!
A Vasúttörténeti Park Magyarország egyik különleges, világviszonylatban is egyedülálló múzeuma és programhelyszíne, a gyermekes családok kedvelt szórakozóhelye. Itt igazi gőzmozdonyok sorakoznak, amelyek vezetőfülkéjébe fel lehet szállni, ki lehet őket próbálni.
A vendégek utazhatnak nagymozdonyon, tehetnek egy kört a fordítókorongon, vagy felülhetnek a kerti vasútra, sőt kipróbálhatják erejüket egy korabeli kézihajtányon. A mozdonycsodák birodalmában állomásozó legrégebbi gőzmozdony több mint 130 éves, a gyerekek
még a kerék tetejét sem érik fel. A kisebbek álma a kerti vasút, amely 850 méter hosszan
kanyarog a park területén alagúton át, majd egy kis tó feletti hídon keresztül tér vissza a
kiindulóállomásra.
A Vasúttörténeti Park áprilistól október végéig várja az egész napos, vasúti és családi
kikapcsolódásra vágyó látogatóit. Állandó kiállításai mellett havonta több, tematikus és különleges programot kínál a vasútbarátoknak és a családdal, kisgyermekkel érkező vendégeknek egyaránt.
A szezonnyitás alkalmával, április 2-án Húsvéti Nyuszikereső rendezvénnyel várják a látogatókat. A május is számos izgalmas programot tartogat: május 12-13-án Gőzmozdony
Matinénak, május 26-27-én Gyermek- és Közlekedésbiztonsági Napnak ad otthont a Park.
Az évek óta nagy sikerű Európai Kerti Vasutak Találkozója augusztus 18-19-én várja az érdeklődőket, ahol külföldről érkező kicsinyített gőzmozdonyok felvonulása nyújt maradandó
élményt. Szeptember 8-9-én a Nemzetközi Gőzmozdony Találkozón parádés gőzmozdonyfelvonulás várható. Tradicionálisan december elején a Mikulás a Télapó Expresszel érkezik,
a gyerekek nagy örömére.
A Vasúttörténeti Parkot egyszerűen nem lehet kihagyni, mert a muzeális értékek és a
különleges élmények nem mindennapi ötvözete várja a látogatókat. Részletes programkínálata megtalálható a www.vasuttortenetipark.hu honlapon és a www.facebook.com/
vasuttortenetipark Facebook oldalukon.

Fotó: Hámor Barbara

Fotó: Sallai Szabolcs

VERSENYBEN

A „császárváros” az autóbuszos személyszállító vállalkozások fókuszában

Sorozatunkat folytatva most az
egyik legfontosabb nemzetközi
kapcsolatot, Bécs közösségi közlekedési elérését vesszük górcső
alá, elsősorban Budapest felől nézve. Az osztrák és a magyar főváros
közötti kapcsolat a múltban is kiemelt fontossággal bírt, az elmúlt
évtizedekben azonban még inkább
felértékelődött. Eddig elsősorban
a vasút szerepe volt kiemelkedő,
de az autóbuszos piacon erős verseny kezd kibontakozni.
SCHULEK TIBOR

Árpádtól a RailJetig
A két város közötti vasúti forgalom mindig
kiemelt fontosságúnak számított a MÁV
számára. Az 1930-as években például itt
közlekedett az Árpád gyorssínautóbusz,
amely a két város közötti 2 óra 58 perces menetidejével (Hegyeshalom határállomáson történő rövid megállással) és
92,2 km/h utazósebességével messze
megelőzte korát, és joggal nevezhető a
mai EuroCity vonatok előfutárának. Ennek
fényében a mai vonatok 2 óra 40 perces
menetideje elsőre nem tükrözi a technika
fejlődését – de ne feledjük, hogy ma már
jóval többször megállnak a vonatok, mint
az Árpád nyolc évtizeddel ezelőtti menetrendjében.

A közkedvelt RailJet vonatok
a Keleti pályaudvaron

16

KÖZLEKEDÉSVILÁG 2018. MÁRCIUS

RegioJet busz Bécsben,
a Stadion állomáson a januári
indulást követő napokban

A mai korszak emblematikus szerelvénye az ÖBB RailJetje, amelyet a
MÁV-START és az osztrák államvasút
közösen üzemeltet ezen a viszonylaton.
A mozdonyvontatású, korszerű ingavonati szerelvény hét kocsiból áll, amelyből
öt másodosztályú, a maradék háromban
pedig az 1. osztály mellett az étkezőkocsit és a „Business” osztályt is megtalálhatjuk. A vonaton korlátozottan kerékpár
is szállítható, a kerekesszékek számára
emelőliftet építettek be, a kisgyerekek
pedig rajzfilmeket vetítő „mini mozinak”
is örülhetnek. Újdonságként a kocsikban
egyre jobban elkülönülnek a „csendes
szakaszok”, ahol a mobiltelefon és a hangos beszéd mellőzését kérik az utasoktól.
Minden ülőhelynél elérhető a 230 V-os
csatlakozó, az ingyenes (hazánkban januártól már működő) wifi, és az ülések

többségéről látható monitorokon adnak
tájékoztatást az utazási információkról. A
másodosztályon elhelyezett ülések elég
puritánok, a fapados repülőkhöz hasonlatosak. Az első osztály viszont dönthető,
lábtámaszos bőrüléseket kapott, a Business osztály pedig a fülkék illúzióját keltő
beosztással és fotelszerű ülésekkel várja
az utasokat. Az étkezőkocsiban helyben
is lehet friss meleg ételeket fogyasztani,
de az első osztályú – sőt, tavasztól, az új
szolgáltató megjelenésével a másodosztályú – üléseknél is szívesen szervírozzák
az ételeket, italokat. A vonaton kézikocsival mozgó bárszolgáltatást is kínálnak az
utasoknak.

„Többletvonattal” Bécsbe?
Budapestről a vonatok majdnem órás
ütemben indulnak 5.40 és 20.40 között
(10, 12, 14 és 19 óra ebben az irányban
kimarad), amelyből hét RailJet-indulás
mellett három magyar EC-t, egy román
gyorsvonatot és egy EuroNightot hangoltak össze a menetrendben. Bécsből
nézve ugyanez 6.40 és 19.40 közötti indulásokat jelent, itt is hiányzik két indulás
(10 és 12 óra után). Az árak egységesek,
a kínált szolgáltatások nem. A MÁV-os
EC vonatok és a Dacia gyorsvonat hazai
kocsijainak minősége átlagos, a fedélzeti
szolgáltatások hiányosak (étkezési lehetőség, esetenként 1. osztály és wifi nincs).
A kontingentált SparSchiene jegyek kb.
4000 forinttól érhetőek el irányonként
Budapestről (9000 forint 1. osztályon),

Fotók: Schulek Tibor

Versenyhelyzet-elemzés:
Budapest–Bécs

5900 forintért pedig a keleti országrészből. A négy napig érvényes, oda-vissza
utat tartalmazó, mindig elérhető kirándulójegyeket 10 200 forintért, a bécsi
városi közlekedést (az első két napra) is
tartalmazó típust pedig 13 300-ért lehet
megvásárolni a MÁV-START pénztáraiban
vagy az interneten, amit a jegykiadó automatából utazás előtt minden esetben még
ki kell nyomtatni. Érdemes minden irányban további kb. 900 forintot az ülőhely
biztosítására is áldozni, mert esetenként
jelentős a zsúfoltság, a helyjegy nélküli
nemzetközi utasokat a Tatabányáig, Győrig vagy Mosonmagyaróvárig utazó helyjegyes belföldi utasok felállíthatják, sőt, túl
nagy tömeg esetén az osztrák személyzet le is szállíthatja őket. A menetrend
és a nemzetközi szolgáltatások bővítése
a most regnáló vezérigazgató alatt megakadt, de az utasforgalom így is folyamatosan növekszik. Politikai javaslat alapján
a MÁV-START vizsgálja egy olyan, reggel
Bécsbe, este visszafelé közlekedő „többletvonat” beállítását IC+ kocsikkal, amely
Budapest után csak Győrben és Hegyeshalomban állna meg, így gyorsítva a két
város közötti vasúti eljutást.

Nagy autóbuszos pezsgés
Budapestről Bécsbe – vagy vissza – az
M1 és A4 autópályákat használva, a
közlekedési szabályok betartása mellett
körülbelül két és fél óra gépkocsival az
út. Nagyon sokan választják az egyéni
eljutási módot, bár így a gépkocsivezető
az utazással eltöltött idő alatt nem tud
dolgozni vagy pihenni. A főbb telekocsis
oldalak szinte egész nap félórás bontásra
kínálnak eljutási lehetőséget, átlagosan
3000–4500 forintos áron.
A Volánbusz emblematikus járata volt
mindig is a bécsi, hiszen itt debütáltak
az emeletes Setra buszok a kilencvenes
évek elején, majd a Blagussal karöltve
mindig minőségi autóbuszok jártak a Nyu-

A bécsi Hauptbahnhof
és épülő környéke

A railjet vonatok nyáron
rendszeresen zsúfoltak, ezért
érdemes helyjegyet váltani

gat felé vezető autópályán. Míg a vasúti
közlekedés töretlenül fejlődött az elmúlt
20 évben, a buszközlekedés sokáig csak
vegetált ezen a fontos útvonalon: napi
négy–öt Eurolines és három Orangeways
járat közlekedett csupán a két főváros között, melyek megálltak a schwechati reptéren is. Az elmúlt években viszont nagy
lett a pezsgés a piacon, és mindegyre
új szereplők szállnak versenybe. A Volánbusz járatokat már a FlixBus zöld–narancs brandje alatt kell keresni. Napi 15
Flix járat indul a Népligetből (körülbelül
óránként), amelyekből egyre több betér
a Kelenföldi pályaudvarra is, reggel pedig egy járat indulóállomása a budapesti
repülőtér. A járatok érintik a bécsi repülőteret is leszálló utas esetén, az osztrák
fővárosban pedig Erdberg a végállomásuk, ahonnan az U3-as metróval közvetlenül elérhető a Stephansplatz, a Ring és a
Mariahilfer Strasse is. A jegyárak dinamikusan változnak, amiből az akció nélküli
alapárat a 3900 forintos jegyek jelentik.
A korábbi fontos piaci szereplő, az
Orangeways jegyárusítását felfüggesztették a cikk írásának pillanatában, így
sok év után egy versenyző kiesett erről
az útvonalról. Helyébe viszont egy sokkal megbízhatóbb cég lépett, mert végre a RegioJet is beszállt a Budapest–

Bécs útvonalra, januártól napi hat pár
járattal. Budapestről, a kelenföldi (Etele
téri) BKK végállomásról (tehát nem a Volánbusz pályaudvarról) indulnak reggel hat
és este hét között. A cseh cég személyes
képernyővel felszerelt, sárga Irizar i8 „Fun
and Relax” luxusbuszai járnak itt is, ahogy
azt Prága felé megszokták már az utasok.
A buszok Bécsben is más helyen állnak
meg, az Ernst Happel Stadion mellett, de
az itt elérhető U2-es metróval sem nehéz
bejutni a belvárosba, ez a vonal ráadásul
a Praternél is megáll. De a két város között is érdekes a járatok útvonala, mert
Bécsből tovább közlekednek Pozsonyba,
Schwechat reptéri megállással. Tehát ez
a járat használható a bécsi reptérre történő eljutásra is, de hosszabb útvonalon.
A RegioJet erősít a Bécs–Pozsony tengelyen is, ahol a Blaguss és Slovaklines
cégekkel versenyez.
Piaci információk szerint a FlixBus hamarosan 30 perces követésre szeretne
átállni, így Budapest és Bécs között sűrűbb autóbusz-közlekedés lesz, mint bármelyik hazai megyeszékhelyre.

40 perc presztízsrepülés
A két város közötti rövid távolság miatt a
repülés inkább a presztízs miatt fontos, és
elsősorban nem a közvetlen gyors eljutást
segíti. A városból a repülőterekre történő
ki- és az onnan bejutás, valamint a kényszerű várakozás felemészti a repülés nyújtotta előnyöket. A naponta háromszor repülő Austrian Airlines a 70 fős Bombardier
Dash8-Q400-as repülőket vagy a kicsit
nagyobb Embraer EMB 195-ös gépeket
használja Liszt Ferenc repülőtér és Bécs,
Schwechat repülőtere között. A tiszta repülési idő körülbelül 40 perc. A Lufthansa csoporthoz tartozó osztrák cég saját
kiterjedt hosszútávú hálózatára és az érdekesebb keleti célállomásaira hord rá
Budapestről, jó csatlakozási lehetőségeket kínálva. A Bécsig szóló repülőjegyek
irányonként 35 000 forinttól indulnak.
2018. MÁRCIUS
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Forgalmi rekordok és nagyszabású fejlesztések a budapesti repülőtéren

Szárnyaló számok
és számtalan lehetőség
Elképesztő ütemben növekszik jelenleg a budapesti repülőtér forgalma. Ezért BUD:2020 néven tavaly a Budapest Airport
nagyszabású modernizációs programot hirdetett, amelynek
keretében egy sor fontos beruházás valósul meg, beleértve az
úgynevezett B mólót, a nemrég átadott repülőtéri szállodát, új
parkolókat, valamint cargo-, logisztikai és környezetvédelmi
fejlesztéseket. A repülőtéri forgalom alakulásáról, a folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekről, valamint a repülőtéri régió
nemzetgazdasági szerepéről beszélgettünk Szarvas Gáborral,
a Budapest Airport közkapcsolati igazgatójával.

– Egyre többet hallani arról, hogy a budapesti repülőtér forgalma elképesztően növekszik, sőt a növekedés mértéke egyre gyorsul. Mi az oka
ennek a kedvező folyamatnak, és meddig tarthat a felívelő pálya?
– A magyar főváros repülőterének forgalmi statisztikái az elmúlt időszakban soha nem látott mértékben emelkedtek: 2015-ben elértük a 10,3 millió
főt, 2016-ban közel 11 és fél millió utast regisztráltunk, és ez a dinamikus
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növekedés azóta is töretlenül folytatódik, hiszen
2017-ben 13,1 millió fő volt az utasszám. Az évek
óta töretlen növekedési ütem tavaly újabb lendületet
vett, hiszen az összesített statisztikák szerint az éves
forgalomnövekedés elérte a 14,5 százalékot. Ennek
eredményeként 2017-ben az év kilenc hónapjában
érkezett és indult tőlünk havonta több mint egymillió
utas. Ez a szám korábban még július-augusztusban,
vagyis az idegenforgalmi csúcsidőszakban is rekordnak számított volna. Emellett a budapesti forgalom
növekedése majdnem a kétszerese az amúgy szintén örvendetesen növekvő európai átlagnak, ami a
2016-os öt százalék után tavaly elérte a nyolc százalékot. Bizakodva tekintünk a jövőre is, ám az üzleti
előrejelzések készítésekor egy picit mindig megfontoltabban, óvatos optimizmussal igyekszünk eljárni.
Biztosnak látszik, hogy a fejlődés ezután is folytatódni fog, de folyamatos és hosszan tartó kétszámjegyű
növekedésre tervezetten nem szabad készülni. Sok
olyan tényezővel kell számolni, amelyekre nincs közvetlen ráhatásunk, és nem láthatjuk előre pontosan
a világban zajló gazdasági folyamatokat, de azért
bízunk abban, hogy a magyar főváros repülőtere a
hazai gazdaság jelentős motorja marad a jövőben is.
– Hogyan tervezik ezt elérni, vagyis milyen új járatokkal, légitársaságokkal bővül a paletta a közeljövőben? A forgalom – ha szabad így kérdeznem
– magától növekszik, vagy aktív kereskedelmi tevékenység révén sikerül új járatokat és légitársaságokat csábítani Budapestre? Mi lehet a legfőbb oka
a forgalomnövekedésnek?
– A járatfejlesztési csapat rendkívül aktív marketingtevékenységet végzett az elmúlt időszakban, és
jelenleg is keményen dolgozik újabb légi járatok elhódításáért. Fontos hangsúlyozni, hogy az utóbbi években nemzeti légitársaság hiányában is elértük, hogy a
fő átszállóhelyek Budapestről jól megközelíthetők legyenek, mert fontos, hogy naponta több járat is induljon a nagyobb központokba, Londonba, Frankfurtba,
Amszterdamba, Párizsba és a többi európai nagyvárosba. Ám azt is lényegesnek tartjuk, hogy szaporodjanak a Budapestről induló transzatlanti járatok. Ezért
tartjuk sikernek, hogy elindult az Air China pekingi,
valamint az Air Canada Rouge torontói járata, idén
májustól pedig újra közvetlen járatok repülnek New
Yorkba, Chicagóba és Philadelphiába, és emellett jó
esély mutatkozik arra, hogy újabb ázsiai városokkal
bővüljön a repülőtér útvonalhálózata. A kiemelkedő
budapesti forgalomnövekedésben egyébként számos
tényező együttes megléte játszhat szerepet, beleértve Magyarország és Budapest növekvő turisztikai
vonzerejét és a kedvező biztonsági helyzetet.

– Leszámítva a transzatlanti járatokat, mit tartanak a közelmúlt vagy éppen a közeljövő legnagyobb eredményeinek? Mivel lepik meg mostanában az utazni vágyókat?
– A 2017-es év egyik forgalmi újdonsága az volt,
hogy a Qatar Airways tovább növelte budapesti kapacitásait, és napi kettőre emelte a Budapest és Doha
között közlekedő Airbus A320-as járatok számát.
A téli menetrend bevezetésével a Kanári-szigetek
szinte valamennyi jelentősebb tagja elérhetővé vált
Budapestről repülővel, az ősz slágerdesztinációja
azonban alighanem Marokkó volt, hiszen október
végén a Ryanair Marrakesbe, a Wizz Air pedig a tengerparti Agadirba indított rendszeres járatokat. Néhány új járatot is említenék; március végétől a Wizz
Air Athénba indít heti négy járatot, a Ryanairrel pedig
Paphosra repülhetünk heti három járattal, és még
számos új desztinációt tartogatnak a diszkont légitársaságok is. Reméljük, az utazóközönség örömét leli
majd a bővülő kínálatban, mindenesetre az előjelek
bizalomra adnak okot, hiszen egy, az utasok véleményén alapuló nemzetközi felmérés szerint immár négy
egymást követő éve a Budapest Airportot tartják a
legjobb kelet-európai repülőtérnek.
– A fejlődést Önök folyamatosan le is követték
a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel, hiszen a 2-es terminál bámulatos változáson esett át
az elmúlt 10 év során. Viszont időközben bezárt a
magyar emberek számára emblematikus épületnek
számító 1-es terminál épülete.
– A 2007-ben bekövetkezett tulajdonosváltást követően az új tulajdonos végrehajtotta, sőt jelentősen túl
is teljesítette a privatizációs szerződésben vállalt közel
280 millió eurós fejlesztési programját. Ennek zászlóshajója kétségkívül az új terminálépület, a Skycourt
megépítése volt, amelynek összköltsége önmagában
meghaladta a 100 millió eurót. Ez jelentősen megnövelte az épület áteresztőkapacitását, és gyakorlatilag
azóta is folyamatosan fejlesztjük a 2-es terminál területét és környezetét. Az 1-es terminált a Malév 2012ben bekövetkezett sajnálatos csődjét követően zártuk
be, hiszen akkoriban komoly pénzügyi nehézségekkel
néztünk szembe. Egy csapásra elveszítettük a bevételeink 50 százalékát, meg kellett válni a dolgozóink
közel ötödétől, ráadásul épp akkor emelkedtek meg
a cég telekadóterhei. Ebben a helyzetben nem engedhettük meg magunknak, hogy két egymástól távol
elhelyezkedő terminál-infrastruktúrát üzemeltessünk,
miközben az 1-es forgalmi épületet messze nem a mai
kor igényeinek megfelelően építették meg 70 évvel
ezelőtt, így üzemeltetése ma már nem gazdaságos.
Az ikonikus épület most sikeres rendezvényközpontként üzemel, miközben az utasforgalmi fejlesztések
minden esetben a 2-es terminált érintik.
– Ez a kívülálló számára is világos, hiszen folyamatos fejlődést tapasztalunk a 2-es terminál környékén. Árulja el, hogy pontosan mi zajlik most a
kerítés mögött?
– A nagyszerű utasforgalmi növekedéssel és fantasztikus eredményekkel lépést tartva természetesen
a repülőtér fejlődésének is folytatódnia kell, ezért
2018. MÁRCIUS
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BUD:2020 néven a Budapest Airport meghirdette nagyszabású modernizációs programját. A program egyik legfontosabb eleme az új utasforgalmi épület, az úgynevezett B móló lesz, amely jelentősen megnöveli a tengerentúli
járatok kiszolgálási kapacitását. Januárban megnyitott a repülőtéri szálloda
az Ibis Styles hálózat keretein belül, amely nélkül világszínvonalú légikikötő
ma már elképzelhetetlen lenne. Emellett szintén a program részeként növeljük a check-in pultok számát, jelentősen bővítettük és bővítjük a parkolók
kapacitását, fedett járdákat alakítottunk ki, továbbá tervbe vettük többemeletes parkolók építését is. A fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalatként
a program végrehajtása során – az eddigiekkel összhangban – kiemelt figyelmet fogunk fordítani a környezetvédelmi és klímavédelmi szempontokra,
és igyekszünk megőrizni a környező közösségek bizalmát, valamint kivívni
a teljes magyar társadalom elismerését.
– S hogyan alakul az áruforgalom, amely a járatnyitások és sűrítések mellett egy másik rendkívül fontos összetevője egy repülőtér sikeres működésének? A Malév csődjét megelőzően sokat olvashattunk a
cargobázisra vonatkozó terveikről, most, ha jól értem, újra napirendre
került ez a kérdés.
– Való igaz, teljes fordulatszámon üzemelnek a Ferihegyen nyáron átadott új logisztikai bázisok, az utasforgalmat is meghaladó mértékben nő a
cargoforgalom, a Budapest Airport pedig máris újabb fejlesztéseket tűzött napirendre. 2017 nyara óta üzemel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminálja tőszomszédságában átadott két új logisztikai bázis, a TNT és a DHL
Express új raktár- és irodaközpontja. A DHL Express új logisztikai bázisának
legfontosabb eleme a 6000 négyzetméteres raktár és szortírozó, mellette
egy 2400 négyzetméteres irodaház kapott helyet, míg a bázis teljes területe
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eléri a 13 000 négyzetmétert, beleértve a teherautók
számára kialakított parkolót és manőverezőterületet.
Emellett a TNT új, korszerű létesítménye szintén hozzájárul a szolgáltatási színvonal emeléséhez és a szállítási határidők további rövidítéséhez. A cég új raktárának alapterülete eléri az 5000 négyzetmétert, további
3000 négyzetmétert foglalnak el az irodák, a kamionok manőverezési területe pedig 8500 négyzetméter.
Az áruforgalmi fejlesztések sorában a következő az
ún. cargobázis: az első ütem épületének a tervezése
már folyamatban van, és a nemsokára kezdődő kivitelezési munkálatok jelenlegi becsléseink szerint 2019
második felére fejeződhetnek be.
– A kerítésen belüli fejlesztéseken túl viszont
Önök az egész repülőtéri térség fejlődését is rendkívül fontosnak tartják, és ennek érdekében nemrégiben széleskörű együttműködést kezdeményeztek
a térségbeli önkormányzatokkal. Mi a céljuk ezzel?
– A Budapest Airport, a környékbeli önkormányzatok és a Főváros példaértékű összefogással kívánják felgyorsítani a budapesti repülőtér térségének
gazdasági és infrastrukturális fejlődését, amelynek
érdekében külön társulást hoztunk létre Repülőtéri
Régió Klaszter néven. A szerveződés legfőbb célja,
hogy felgyorsítsa a korábban megálmodott Airport City
megvalósulását, vagyis, hogy a repülőtéri gazdasági
tevékenység bővülésével együtt dinamikusan fejlődjön a régió is. A térségi együttműködéstől elsősorban
azt reméljük, hogy a budapesti repülőtér és közvetlen
környezete kiemelt figyelmet kaphat az országos és
regionális fejlesztések során. Érezve a kormányzat
nyitottságát, bízunk abban is, hogy néhány régóta várt
helyi infrastrukturális beruházás immár célegyenesbe
érhet, beleértve a repülőtéri gyorsforgalmi út teljes
felújítását és a 2-es terminál vasúti összeköttetését.
Nagy öröm számunkra, hogy a térség politikai vezetőivel végzett közös munka eredményeként új lendületet
kaphat a repülőtéri régió fejlődése, amely a repülőtér, a
szomszédos települések, a főváros, valamint az egész
nemzetgazdaság kiemelt közös érdeke. Éppen ezért
megtisztelőnek tartjuk, hogy tagjai és kezdeményezői
lehettünk és lehetünk egy ilyen példaértékű térségi
összefogásnak. Fontos kiemelni, hogy a légi közlekedés az Európai Unióban teljesen piaci alapon működik,
sőt mindenfajta állami támogatás kifejezetten tiltott. A
budapesti repülőtér üzemeltetője is magántőkéből
hajtja végre a repülőtéri fejlesztéseket, így kijelenthető,
hogy a légi közlekedés közelmúltbeli fejlődése – szemben a többi közlekedési szektorral (közút, vasút, városi
tömegközlekedés) – gyakorlatilag közpénzek felhasználása nélkül valósult meg. Mindeközben egy nemrégiben készült tanulmány szerint a budapesti repülőtér
működése révén összesen több mint 900 milliárd forint hozzáadott értéket állított elő 2015-ben, valamint
45 563 főt foglalkoztatott, ezért a repülőtér és annak
térsége nagyon fontos gazdasági motornak tekinthető.
Meggyőződésünk, hogy a térségben végrehajtott állami beruházások és a repülőtér saját fejlesztései együttesen jelentős mértékben elősegíthetik a teljes magyar
nemzetgazdaság további dinamikus növekedését.

INTERJÚ

Horváth Ákos, a FlixBus üzletfejlesztési igazgatója

Márciusban elindul
az első zöld FlixTrain
Miután Európában piacvezetővé nőtte ki magát a
FlixBus a távolsági autóbuszos közlekedésben, a társaság menedzsmentje immár a tengerentúli terjeszkedésben gondolkodik. Persze az európai állásaikat
sem adják fel, bővítik a lengyel hálózatot, az igazi nagy
dobás azonban az, hogy ebben a hónapban elindítják
Németországban az első zöld FlixTraint. Régiónkban
a tavaly szeptemberben megnyitott budapesti irodájuk átvette a vállalat müncheni központjától a magyar,
a román és a bolgár piac koordinációját. Szóval volt
miről beszélgetni Horváth Ákossal, aki üzletfejlesztési
igazgatóként csatlakozott az ötéves fennállásának jubileumát ünneplő német startup vállalkozás magyarországi csapatához.
DÉKÁNY ZSOLT

– Közép-Európa után most – a magyar mellett – a kelet-európai piacokkal is foglalkozik. Hogyan került a FlixBus hazai
leányvállalatához?
– Korábban 10 évig ügyvezető igazgatóként irányítottam az
Amadeus Magyarország Kft.-t, ahol a magyar, szlovák és cseh
képviseletet menedzseltem kereskedelmi, pénzügyi, termék és
technológiai területen. Feladatom volt többek között a kiemelt
turisztikai szervezetekkel, szállodaláncokkal és légitársaságokkal való kapcsolattartás, tehát a tevékenységem kötődött a
közlekedéshez is. Az idegenforgalmi iparág mellett a MatávCom
értékesítés menedzsment osztályvezetőjeként, illetve a Microsoft Magyarország termék marketing managereként IT és
szoftverpiaci területen is évtizedes tapasztalatot szereztem. A
FlixBus-ban rendkívül nagy potenciált látok, hiszen négy év alatt,
lényegében a „semmiből” Európa legkiterjedtebb távolságibuszhálózatát alakította ki. A vállalat sikeresen és eredményesen működik, a kor kihívásaira mindig megtalálja az adekvát válaszokat.
Folyamatosan elemzi a digitalizációs megoldások hasznosítási
lehetőségeit a tradicionális buszos közlekedésben, már ma is
jórészt ezekre építi az üzletpolitikáját. Amikor csatlakoztam a
társasághoz, azt vállaltam, hogy irányításommal a FlixBus az üzletfejlesztésben a lokális együttműködések révén tovább erősíti
piaci jelenlétét a közép- és kelet-európai régióban.
– A müncheni központ helyett immár fél éve a budapesti
iroda végzi a magyar, a román és a bolgár piac koordinációját. Ez konkrétan milyen feladatokkal jár, és mi ebben az Ön
szerepe?
– A növekedésünk alapja az, hogy megtaláljuk a megfelelő
helyi buszpartnereket minden piacunkon, akikkel úgy tudunk
együttműködni, hogy az mindkét fél számára előremutató legyen. A partnereinkkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk
a kezdeti megállapodás megszületése után is, és közösen fej22
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lesztjük a szolgáltatásunkat. A piaci helyzetről és igényekről
első kézből van tapasztalatuk, igyekszünk a részükről felmerülő
javaslatokra is minél hatékonyabban reagálni. Az én feladatom
alapvetően ennek a közös munkának az elindítása és koordinációja. A budapesti csapat sales, marketing és PR részlege az iroda
hatáskörébe tartozó piacokon közlekedő buszok megtöltéséért
felel, de külön helyi teamünk van a járatok engedélyeztetésére is.
Az első Szófiát Magyarországgal összekötő buszunk egyébként
március 22-én indul, így jelenleg épp a FlixBus bolgár piacra való
bevezetésén dolgozik a csapat. A hónap második felétől pedig
Budapest, Kecskemét és Szeged is napi összeköttetésben áll
majd a bolgár fővárossal.

– A cég mára piacvezetővé nőtte ki magát az európai távol ságibusz-közlekedésben. Pedig mintha ma kezdődött volna
a történet…
– Szinte igen, hiszen ebben az évben a FlixBus indulásának még „csak” az ötödik évfordulóját ünnepeljük. 2013-ban,
a német autóbuszpiac deregulációját követően indult útnak az
első járatunk, és nem egészen fél évtized elég volt ahhoz, hogy
megkerülhetetlenekké váljunk Európában a távolsági autóbusz
szegmensben, amit a számok is alátámasztanak. A 2013-as
megalakulás óta több mint 100 millió utast szállítottunk, 1400
célállomást és 27 országot kötünk össze, 250 ezer csatlakozással és 1400 járművel. Jelenleg 250 autóbuszos partnerrel –
köztük sok kicsi, családi vállalkozással – működünk együtt, és
7000 buszvezetőnek adunk munkát. Egy összeurópai felmérés
szerint a 18–25 éves fiatalok (minden harmadik utasunk ennek
a korosztálynak a tagja) a mi szolgáltatásunkat nevezték a távolsági utazás elsődleges módjának, ami egyszerre minőségi,
megfizethető, biztonságos, kényelmes, nem utolsósorban pedig
környezetkímélő – divatos szóval: zöld – és okos. Az eltelt öt év
legnagyobb fegyvertényének azt tartom, hogy a shared mobility
trendjéhez illeszkedve cégünknek sikerült megváltoztatni a távolsági személyszállításról alkotott hagyományos képet, és bebizonyítani, hogy a közúti közlekedésnek ezt az ágát is lehet frissen,
innovatív módszerekkel működtetni.
– Elárulná a siker receptjét, már amelyik „összetevő” nyilvános és nem ellentétes a gazdasági érdekeikkel?
– Mindennek az alapja egy olyan egyedülálló, sajátos munkamegosztásra épülő üzleti modell, ahol a FlixBus irányítja a
technológiai fejlesztéseket, a jegyeladást, az ügyfélszolgálatot, a hálózatfejlesztést, a marketing- és sales tevékenységet,
míg a helyi partnerek a buszok napi üzemeltetéséért felelnek.
A sikereink nagymértékben köszönhetők a digitalizációnak és
a termékinnovációnak, ezért a technológiai fejlesztések idén is
folytatódnak: a mobilalkalmazás, az elektronikus jegyek, a fedélzeti WiFi, a helyfoglalás és a valós idejű GPS követés terén is
várhatók újítások.
– Lehet egyáltalán ezt a fejlődési pályát fokozni, merre látnak még piaci rést?
– Az idei év számunkra a FlixForward (szabad fordításban:
FlixBus, előre!) jelszó jegyében telik. További szeleteket szeretnénk kihasítani az európai távolsági buszos személyszállítási
tortából, azaz a meglévő piacainkon új célállomásokkal bővítjük
a hálózatunkat. Abszolút újdonságként idén megcélozzuk a tengerentúli piacokat is. Ez év végére a kontinensen már megszokott
látványnak számító FlixBuszok az Egyesült Államok útjain is jelen

BŐVÜL A LENGYEL HÁLÓZAT
A PolskiBus.com értékesítési felületének és hálózatának integrálásával a FlixBus a legvonzóbb ajánlatot igyekszik kialakítani a lengyel távolságibusz-piacon. Új nemzetközi és belföldi csatlakozások válnak elérhetővé a FlixBus kínálatában
számos lengyel város és Németország, Ausztria, Csehország,
Magyarország, valamint Szlovákia között. A társaság nemzetközileg is egyedülálló üzleti modellje az adott ország közlekedési vállalkozásaival való együttműködésen alapul, így több
lengyel helyi autóbuszos cég is a partnerük. A FlixBus 2016
óta kínál csatlakozásokat Lengyelországba. A nagyvárosokat
(Varsó, Krakkó, Katovice, Wrocław, Łódź) napi járatokkal kapcsolja össze Németországgal, Ausztriával, Csehországgal és
Magyarországgal.
lesznek, alternatív utazási lehetőséget kínálva az USA polgárainak is. Bezöldítettük Európát, jöhetnek az amerikai piacok! Azzal
együtt persze, hogy mivel a globális növekedésünk motorja az európai piacunk, itt sem dőlhetünk hátra. Március 24-én új korszak
kezdődik anyacégünk, a FlixMobility életében, hiszen Hamburg,
Düsseldorf és Köln között elindul az első zöld FlixTrain, 2018-ban
pedig 28 további célállomást szeretnénk vasúton is elérhetővé
tenni Németországban. Az új kötöttpályás szolgáltatással még
több embert fogunk a közösségi közlekedés pártjára állítani, és
valós alternatívát biztosítunk majd az autózással szemben.
– A jellegzetes zöld-narancs buszokkal nyilván jól meg
tudják különböztetni magukat a versenytársaiktól. Ezenkívül
milyen üzenetet hordoz a járművek színe?
– A globális felmelegedés minket sem hagy hidegen, ezért
kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti ártalmak csökkentésére.
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait mi azzal tudjuk a legjobban
ellensúlyozni, ha olyan autóbuszokat közlekedtetünk, amelyek
a lehető legkisebb mértékben szennyezik a környezetünket. A
FlixBus járművei bizonyítottan üzemanyag-hatékonyak és különösen kevés üvegházhatású gázt bocsátanak ki. Még egy adalék
ehhez a témához: a zöld buszaink által eddig megtett kilométerek
alapján utasaink 22-szer juthattak volna el a Holdra oda-vissza
szénmonoxid-semlegesen. Egyébként a bennünket választó
négy utasból három gyalog, biciklivel vagy közösségi közlekedéssel közelíti meg a távolságibusz-megállót, a jegyhez hozzáadott minimális összeggel pedig kompenzálhatják szénmonoxidkibocsátásukat. Azt szeretnénk, ha a jövőben világszerte még
többen ismernék meg, majd szoknának hozzá a FlixBus kínálta
zöld utazási élményhez.
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Éjszaka a síneken – meg vannak számlálva az éjjeli vonatozás napjai?

A hálókocsis vasúti utazás
tündöklése és hanyatlása
Rossz idők járnak a hálókocsis vasúti utazásra, Európában ma már szinte
csak az osztrák ÖBB bízik a korábban oly kedvelt közlekedési mód újraélesztésének lehetőségében. Néhány évtizede még rengetegen választották az éjszakai utazásukhoz a vasutat, úgy tűnik azonban, a történelem
kerekét a síneken sem lehet visszafordítani…
SCHULEK TIBOR

Virágzó múlt
A lovaskocsis, fogadós távolsági közlekedési formát forradalmasította a gőzvontatás. A vonatok egyre gyorsabban
és megbízhatóbban közlekedtek, így a
távolságok legyőzése egyre több ember számára vált elérhetővé. A kényelem
biztosítása érdekében a személyszállító
vasúti kocsik üléseit, világítását, fűtését
elkezdték tökéletesíteni, majd az alvás lehetőségét is megteremtették.
Amerikából indult hódító útjára a
Pullmann-féle hálókocsijárat 1858-ban,
amely kényelmes fülkés kialakításával,
lágy rugózásával utat mutatott a világnak. Alig 10 év alatt Európába is megérkezett a technológia, amelyet George
Nagelmackers belga kereskedő vezetett be a piacra, amikor létrehozta a
„Compagnie Internationale des Waggons
Lits” néven alakult hálókocsi-társaságot.
A leghíresebb európai járat az Orient

expressz lett, amely akkor Párizs–Bécs–
Budapest–Bukarest–Konstantinápoly
útvonalon közlekedett. Ezzel a vonattal
jutott el az első korszerű hálókocsi Magyarországra 1883-ban, amely később
rendszeressé vált. Budapest a Millennium
idejére már minden nagyobb, bel- és külföldi környező várossal éjszakai kapcsolattal is rendelkezett: így Bécs, Brassó,
Belgrád, Fiume és Kassa felé hálókocsik
is közlekedtek, persze a híres nemzetközi
vonatnál egyszerűbb kialakítással.

Mint egy hotelszobában
Az első világégést követően nemzetközi
szinten meghatározó lett a német Mitropa
hálókocsi-társaság, amely Magyarországra is bejárt étkező- és hálókocsijaival. A
luxus utazási lehetőség felől inkább a tömeges forgalomra váltottak a társaságok,
így megjelent a III. osztály, valamint a félig
ülőhelyeket, félig ágyakat kínáló kocsik
is, amelyekből a mai couchette (fekvőhelyes kocsiosztály) alakult ki. Ugyan egyre

többen élvezhették útközben a vetett ágy
kényelmét, mégis sok utas az ülőhelyen
próbált aludni, mert a magasabb árak miatt nem tudta megfizetni a hálóhely felárát.
A második világháború után újraéledt
az éjszakai személyszállítás, természetesen szigorúan keleti és nyugati oldalra
tagolódva. A régi kocsipark jelentős része
a háborúban tönkrement, a hálókocsi-társaságok helyett az államvasutak kezdték
üzemeltetni az éjszakai vonatokat. A faszerkezetű kocsikat a biztonságosabb
fém járművek váltották fel, amikor fokozatosan új háló- és fekvőhelyes kocsikat állítottak forgalomba a tömeges utazási igény
miatt, ami a keleti blokkban a nyolcvanas
évek elején volt a legnagyobb. A légfűtés
és légkondicionálás Európa nyugati felén alapvetésnek számított, a reggelit az
ágyban is felszolgálták, a mosakodási lehetőséget a folyosón, a de lux fülkékben
pedig saját zuhanykabinban biztosították.
Egy ilyen utazás tényleg összehasonlítható egy szállodai szoba kényelmével. A
kontinens fejlettebb részén az autópályahálózat kiépülésével erős versenytársat
kaptak a vonatok, de a sebesség és a
fedélzeti szolgáltatások fejlesztésével tartani tudták a versenyt. Ma már hihetetlennek tűnik, de komplett vonatok érkeztek a
Balatonhoz Kelet-Németország felől, de a
lengyel és csehszlovák forgalom is összehasonlíthatatlanul nagyobb volt.

Visszaszorulóban

Éjszakai vonatok a Keleti pályaudvaron
– ma még közlekednek (Fotó: Schulek Tibor)
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Őshazájában, az Egyesült Államokban a
motorizáció, majd a repülőjáratok előretörése miatt szinte egy évtized alatt megszűnt a kiterjedt éjszakai személyszállítás.
A kilencvenes évek végére az USA-ban
és Kanadában is csupán az élményvonat
kategóriában tartottak meg néhány szerelvényt. Ez ugyan előrevetítette a várható
európai tendenciát is, de ez csak a kétezres években kezdett felerősödni. A gyorsvasutak fejlesztésével egyre több város
között nem volt meg az ideális (hat–nyolc
óra) éjszakai menetidő. Az autópályahálózat pedig kelet felé is alternatíva lett,
ahol a vonatok sebességével és minőségi
fejlesztésével kevésbé törődtek. Sokszor

A DB CityNightLine németországi
járatai 2016 decemberében
tették meg utolsó útjukat

Az ÖBB még reménykedik,
NightJet néven új brand alá rendezte
a saját éjszakai vonatát
(Fotók: ÖBB)

MiniSuite kabin: a négy boxot
vízszintesen és függőlegesen is
elválasztanák egymástól

merült fel itt probléma az éjszakai vonatok
biztonságával, amely az utasok egy részét
elijesztette. A repülésben végbemenő
fapados forradalom, valamint a szálláskeresés világméretű reformja (internetes
keresés egyszerűsége, lakás- és szobakiadások újbóli divatja, a dinamikus árazások bevezetése) és az olcsó buszjáratok
megjelenése (illetve könnyű internetes
megtalálása) mind egy-egy szög volt az
éjszakai vonatok koporsójába.
Az európai hanyatlás egyik állomása
volt, amikor több év veszteséges üzem
után 2016 decemberében megszűntek
a DB CityNightLine németországi járatai,
amelyet még svájci és osztrák összefogással indítottak 1995-ben. Korábban
már több országban is visszaszorult az éjszakai közlekedés, így csak egy-egy járatpár maradt többek között Finnországban
vagy Spanyolországban. A MÁV-START
és partner vasúttársaságai a fokozatos
kivonulás mellett döntöttek, hiszen 2011ben Velence, 2014-ben Moszkva, 2017ben pedig Berlin és Burgas–Várna felé
szüntették meg az éjszakai közlekedést
Budapestről. Az elmaradó fejlesztések
további visszaszorulást vetítenek előre,
hiszen a kocsik egy része már csak nagy
jóindulattal felel meg a nemzetközi forgalomban elvárt minőségi színvonalnak.

Újraélesztési kísérlet
Közép-Európában már csak az ÖBB hisz
az éjszakai vonatok nyereséges üzemeltetésében – a felszabaduló kocsikkal és
útvonalakkal bővítette a hálókocsis szolgáltatását, elsősorban Németország felé.
NightJet néven új brand alá rendezte a
saját éjszakai vonatát. Hozzá kell tenni,

Ausztriában állami támogatásban részesül
az éjszakai vonatközlekedés is, így a társaság megpróbálkozik a Hamburg/Düsseldorf–München–Innsbruck, Hamburg/
Berlin–Basel viszonylatokon a korábbi
DB vonatok üzemeltetésével is. Az ÖBB
a használt kocsik átvétele mellett néhány
éven belül új kocsik beszerzését is tervezi, amelyekben új fülketípusokat alakítana
ki, így beszállva a versenybe. 2019-ig a
jelenlegi tervek szerint 230 millió eurót
fektetne be az ÖBB az éjjeli vonatok üzletágába. A jövő felvázolása elkezdődött,
amikor neves dizájner cégek bevonásával
több olyan új fülkekoncepciót is kidolgoztak, amelyek segítségével a mai éjszakai
utasok megtarthatók, valamint a repülőhöz szokott fiatalok is megnyerhetők egy
vonatozásra. Az elképzeléseket a bécsi
székházban, majd az ottani utazás kiállításon is bemutatták 2017-ben.
Az utasok igénylik az éjszakai privátszférát, amely a háló- és fekvőhelyes
kocsikban sokszor sérül. Az ÖBB által
tervezett MiniSuite kabinok leginkább a
távol-keleti kapszulahotelekre hasonlítanak. A korábbi fülke helyett négy boxot
alakítanának ki, amelyeket vízszintesen
és függőlegesen is elválasztanának egymástól. Az elsőre szűknek tűnő megoldás a valóságban a korábbinál szélesebb
fekvőhelyet és egyedileg szabályozható
hűtést, fűtést jelent az utasoknak. A nagyobb csomagokat a folyosóról elérhető
számzáras szekrényekbe lehet majd elhelyezni. A fülkébe már csak a legszükségesebb dolgokat és az esti olvasnivalót kell
bevinni. A fülke hátfalán természetesen
nagyméretű ablak található, így akár hason fekve is gyönyörködhetünk egy késői

naplementében. Az utasok visszajelzése
alapján még módosítanak a koncepción
egy keveset, de talán 2019-ben bemutatják a végleges megoldási javaslatot.
Természetesen az ÖBB-nél is gondoltak
az együtt utazó nagyobb társaságokra,
családokra is, akik számára a hagyományos, közös éjszakai elhelyezés szintén
elérhető lesz. Az üzleti utasok örömére
pedig továbbfejlesztik az önálló zuhanyzóval rendelkező egy-, illetve kétszemélyes
de luxe fülkéket. A fedélzeti ellátás minőségén is javítanak a NightJet járatokon, a
folyosók végére kávé- és snackautomatát
terveznek beépíteni.

A jövő eldönti…
Az ÖBB eddig nem változtatott drasztikusan az árazáson, így most csak a limitált
sparnight jegyek esetén versenyképesek az árak. Az olcsó járatokat kereső
hátizsákos fiatalok az éjszakai buszokat
választják, míg a kényelmesebb utasok a
fapados repülőket és az olcsó szállásokat
keresik. A jövő eldönti, hogy az osztrák
koncepció megmentheti-e a közép-európai hálókocsis közlekedés utolsó nagyobb, összefüggő hálózatát. A hálókocsis vonatok persze megmaradnak, de
az öreg kontinensen inkább luxus utazási
formának számítanak majd, amelynek
reprezentánsa az újjáélesztett Orient
expressz a legendák kedvelői számára, vagy a Moszkva–Nizza RZD vonat az
orosz dúsgazdagok igényeire szabva. A
világ mostani állása szerint persze sokáig
nélkülözhetetlen lesz a hálókocsis vonat
Szibéria számára, vagy például a robbanásszerű indiai mobilitási igény megoldásához.
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A Debrecen–Nagykereki vasútvonalon a szakemberek mertek óvatosan fejleszteni

A vicinálisok sikeres túlélése
A vasútvonalak bezárása Magyarországon is kampánytéma volt 10
éve, majd 2012-ben látványosan újranyílt néhány vasúti mellékvonal.
A túlélést jelentő koncepciók és
fejlesztések azonban elmaradtak,
ma már sokszor csak alibi menetrendet fenntartva kínlódik a MÁVSTART. Pedig jó példák is vannak,
amelyeket érdemes bemutatni…
SCHULEK TIBOR

Térségi összefogás Debrecenben
A Debrecen és Nagykereki között húzódó 52 kilométernyi 106-os mellékvonalról mint egy igazi sikertörténetről tudunk
beszámolni, amelyhez koncepció, erős
helyi civil szervezet és vasutasok példaértékű hozzáállása kellett. A kilátások pedig
rosszak voltak, ugyanis a 2009-es vonalbezárási hullám éppen csak elkerülte a
vasútvonalat, ikertestvére, az egykor 107es számon futó Sáránd–Létavértes vonal
nem is menekült meg.
Szerencsére Nagykereki sorsa az
elmúlt években más irányt vett. A vonal
mentén élők és azt naponta használók
erős civil erőként léptek fel, ennek köszönhetően pedig a közszolgáltatás megrendelője és a MÁV-START szakemberei
is mertek óvatosan fejleszteni. Az „Értől

az Óceánig” közlekedésfejlesztési projekt egy máig egyedülálló, komplex mellékvonal-fejlesztési koncepciót tett le az
asztalra: itt nem óriási beruházásokra és
hatalmas költségtámogatásokra kell gondolni, hanem elsősorban a vasúti és közúti
tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztés kicsi, de hasznos elemeit valósították
meg 2015-ig. Mintegy 526 millió forintos
uniós és hazai forrásból a Debrecen–
Nagykereki vasútvonalon és keresztirányú autóbusz-hálózatán új, akadálymentesített peronok, buszfordulók, parkolók
és megállók épültek. Sáránd állomáson
kettő, Derecskén, Derecske-Vásártéren,
valamint Konyári-Sóstófürdőn egy-egy új
peron épült, Kismarja településen a meglévő peron felújítása mellett a jövőben

Utasszám-növekedés a 106-os vasútvonalon
(munkanapi adatok, iskolai előadási napokon)

Az utasszám folyamatosan nő, tavaly körülbelül 1300-an utaztak a vonalon
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új megállóhely fog létesülni Hantakert
néven. Nagykereki állomáson a Biharkeresztes–Nagykereki autóbuszok vasúti
kapcsolatának megteremtése érdekében
új buszmegálló és buszforduló épült. A
fentiek mellett az utazók jobb információellátása érdekében hét helyszínen
valós idejű audiovizuális utastájékoztató
rendszert is telepítettek. A zöld felületet
jelentős parkosítással növelték, továbbá
valamennyi helyszínen utcabútorokat helyeztek ki. Az utasbiztonság és a helyszínek állagmegóvása érdekében 36 kamerát is telepítettek.

A projekt ékköve
Az önkormányzati projektre a MÁV is rácsatlakozott: Pocsaj-Esztár állomáson
2018-ban a felvételi épületet újítják fel,
új parkoló, fedett kerékpártároló és nyári
váró létesül. 2016 májusában külső felújítást kapott Konyár, majd év végén Sáránd
állomás épülete. A 106-os vasútvonal uniós projektjéből a konyári peronkorszerűsítés kimaradt, azonban 2015 nyarán az
önkormányzat és a MÁV közös, önerős
beruházásként új, akadálymentesített peront létesített. A tervezők nagyon figyeltek
a valós forgalmi igényekre, így például
ezek figyelembevételével épültek a peronok, csak a kellő hosszúságban és a valóban használt vágányok mellé.
A MÁV pályavasút területi igazgatósága a lehetőségeihez mérten javította a
vasúti pályát, így a problémás szakaszokon ágyazat-, alj- és síncserét végzett,
melynek eredményeképpen több kilomé-

ter hosszon megszűntek az ideiglenes
lassújelek a vasútvonalon. Átépült a vonal
legforgalmasabb közúti átjárója – a 47-es
főúté – Sáránd határában.
A projekt ékköve a Pocsaj-Esztár vasútállomás példaértékű felújítása, melynek során közös, akadálymentesített
vasúti és autóbuszperon épült a korábbi
rakodóvágány részleges elbontásával.
Ennek részeként utasváró, buszforduló,
két buszállás, járda, kandeláberek létesültek. A busz és a vonat menetrendjének összehangolásával kiváló átszállási
kapcsolat működtethető a MÁV-START
és az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ járművei között. Az állomás mindig virágokkal díszített peronján, a tetszetős utcabútorokon ülve valóban európai
színvonalú a várakozás. A tervezők sokat
javítottak a vasúti utastájékoztatáson, ami
mindig a mellékvonalak egyik problematikus pontja.

Csökkenő menetidő
Hosszú évek agóniája után a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is elkezdett
több vonatot megrendelni, így 2011-ben
növelték a reggeli csúcsidőben a Debrecen felé irányuló menetrendi kínálatot,
2012-től pedig ismét naponta közlekedik
a Debrecenből 22:45-kor induló késő
esti vonat. 2013 decemberében pedig a
délutáni kínálatot bővítették. A Regionális
Közlekedésszervező Irodák (RKI) alapvető szerepet játszottak az elmúlt évek
során az elővárosi kínálat fejlesztésében
és a busz–vonat párhuzamosságok megszüntetésében. A kínálat bővítése meghozta az utasokat is a vonatokra, amelyet
nagymértékben javított, hogy a vonatjegyhez jutásra is nagy hangsúlyt fektettek a
projektben. Partneri pénztár nyílt többek
között Konyáron, Pocsaj-Esztáron és Kismarján. Forgalomszervezési érdekesség,
hogy ismét aktiválták Pocsaj-Esztár állo-

mást, azaz lehetőség van az állomáson
két szembejövő vonat keresztezésére,
így a megnövekedő forgalmat hatékonyan
tudják kezelni a vonalon. Debrecen és a
kistelepülések közötti menetrend az ingázókat (iskolásokat és dolgozókat) segíti,
nem az országos ütemes rendszerhez
optimalizálták. A menetidő pedig – mellékvonalhoz képest igazán szokatlan
módon – az évek alatt többször is csökkent. A 106-os vonalért dolgozó aktivisták
Facebook-csoportot is létrehoztak, és helyi szinten egyéb fórumokon is intenzíven
népszerűsítik az oktatási intézményekbe
vagy munkahelyre ingázók körében a
vasutat. A MÁV-START utasinformációs
szervezete 2015-ben menetrendi szórólapokkal és színvonalas hirdetményekkel
segítette az utasforgalmat.

Fejlesztési lehetőségek
A vasútvonal fejlesztésére még számos
lehetőség kínálkozik. Az utasigények jobb
kiszolgálása érdekében Hantakert néven
új megállóhely épült, melyet hamarosan
forgalomba is helyeznek. Debrecenben
elkezdődik az ország egyik legnagyobb
intermodális központjának, a Nagyállomásnak a teljes körű átépítése, amely
várhatóan színvonalas utaskiszolgálást
biztosít majd. A mellékvonal a debreceni
repülőtér közvetlen közelében fut el, ahol

megnövekedett az áruforgalmi kiszolgálás. Az iparvágányokon újra megjelenő
teherforgalom érdekében a vonal városi
szakaszán jelentős pályafelújítás zajlott,
de egy repülőtéri megállóhely kiépítése
is napirendre kerülhet. A MÁV-START
nagyon nem támogatja, de valahol a jövő
egyik feladata lesz a kisforgalmú megállóhelyeken történő áthaladás megszervezése is. Az államvasút csak két vonalon
kezdte el ezt a kedvező szolgáltatást bevezetni, amely a csúcsidőn kívül biztosít
jobb szolgáltatást. A leszállási szándékot
jelző gombok beszerelése gyorsan megtérülne a megállásoknál elfüstölt gázolajból. A vasútvonal Debrecentől távolabbi
szakaszának forgalma csak a menetidő
további csökkentésével lesz versenyképes a közúti forgalommal szemben.
A cívisváros nagyon intenzív gazdasági
fejlődése a jövőben lehetővé teszi majd
a forgalom további fejlesztését ebben az
irányban is. A kedvező munkaerő-piaci
folyamatok felértékelhetik a Derecskén
túli kistelepülésekről bejáró munkaerő
számára is a vonatot, pláne amennyiben
a városi közlekedéssel összekapcsolt díjtermékek is megjelennek a kínálatban. A
nagy álom pedig a vonal Nagyvárad felé
történő összeköttetése lenne, amely személy- és teherszállítás tekintetében is
alapjaiban átalakítaná a 106-os mellékvonali szerepét.
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INTERJÚ

Szabó Attila, a Vezetek Kft. értékesítési igazgatója

„Szép óvatosan beszálltunk
a munkaerő-közvetítésbe”

DÉKÁNY ZSOLT

– Hetedik éve vannak a piacon, hogy
látja, sikerült elfogadtatni itthon a szimulátorok alkalmazását?
– Eredetileg a hivatásos tehergépjármű- és autóbusz-vezetők szimulátoros
képzésére alakult a Vezetek Kft., melynek tevékenysége az évek alatt kibővült
a GKI-s kötelező képzések szervezésével és a gépkocsivezetők szimulátorral
végzett előszűrésével. Ez utóbbit immár
hatodik éve végezzük Magyarország legnagyobb fuvarozócégénél, a Waberer’snél, több mint egy éve pedig a Waberer’sSzemerey Logisztikával, illetve ettől az
évtől a Gartnerrel is sikerült elindítani az
együttműködést, de számos kisebb árufuvarozót is a partnereink között tudhatunk.
Örülünk, hogy egyre szélesebb a partnerhálózatunk, tehát nekünk mindegy, hogy
3000 vagy 20 autós vállalkozással kötünk
szerződést, mert flottamérettől függetlenül rugalmasan tudjuk ügyfeleink szakmai
igényeihez igazítani a szolgáltatásainkat.
– A személyszállítással foglalkozó
cégek között is találunk nagy nevet a
partnerlistában?
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– Itthon a VT-Arriva a legmeghatározóbb ügyfelünk, ugyanakkor már a határainkon túl is megvetettük a lábunkat,
épp az Arriva cégcsoport csehországi
leányvállalatánál biztosítjuk a buszsofőrök szimulátoros előszűrését. Szintén az
Arrivával meglévő gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhetően a közeljövőben DélOlaszországba telepítjük az egyik szimulátorunkat a 17-ből, ahol egy road-show
keretében autóbusz-vezetőnek jelentkezők előszűrésében segédkezünk majd.
– Évek óta a fuvarozói szakma egyik
legégetőbb problémája a képzett gépkocsivezetők hiánya. A cégük milyen
megoldást ajánl az érintett piaci szereplőknek?
– A mai szakemberhiányos időkben
– ami természetesen a fuvarozást, szállítmányozást, logisztikát sem kerüli el – arra
a döntésre jutottunk, hogy tovább bővítjük a cég portfólióját, és megpróbálunk
szakmai alapokról közreműködni a munkaerőhiány enyhítésében, az utánpótlás
biztosításában. Mivel évek óta közelről
ismerjük a hazai gépjármű-vezetői állományt, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen problémákkal küzdenek a fuvarozó-

Fotók: Iró Zoltán

Felkészült gépjárművezetőket Magyarországon sem találunk minden sarkon, ezért a fuvarozóvállalatok immár előszeretettel alkalmaznak külföldi
sofőröket is, csak hogy guruljon a kamion. Hogyan tudja ebben segíteni
partnereit a Vezetek Kft., és milyen ma a szimulátoros gépkocsivezetőképzés helyzete? Szabó Attilával, a korszerű Eca Faros szimulátorokat
üzemeltető cég értékesítési igazgatójával beszélgettünk.

cégek, úgy gondoltuk, hogy a sokéves
szakmai tapasztalatainkra és a meglévő
adatbázisunkra építve bekapcsolódunk
a partnereink, tágabb értelemben a teljes
magyarországi logisztikai szakma munkaerőgondjainak megoldását célzó folyamatokba. Vannak már sikereink, de jócskán
akad még munkánk ezen a területen.
Nem gondoltam, mielőtt jobban beleástuk
magunkat e feladatba, hogy ekkora a baj
– rengeteg vállalkozásnál nincs gépkocsivezető, állnak a telephelyeken az autók.
– Mit tesznek azért, hogy ezekre a
járművekre a cégek megtalálják a megfelelő munkaerőt?
– A GKI-tanfolyamainkon egyre több
külföldi, elsősorban szerb és ukrán munkavállaló vesz részt. Ennek az az oka,
hogy nekik is meg kell szerezniük a GKIképesítést, amennyiben magyarországi
fuvarozóvállalkozásnál szeretnének elhelyezkedni gépkocsivezető munkakörben.
Így a közlekedési hatósággal karöltve
havonta több képzést indítunk szerb, illetve ukrán nyelven, melyek végén az
idegen nyelvű sofőraspiránsok saját
anyanyelvükön vizsgázhatnak, természetesen magyar-szerb vagy magyar-ukrán
tolmács segítségével. A tanfolyamokat
nagyobb számú érdeklődő esetén a partnerünk telephelyén is megszervezzük.
Ez is azoknak a megoldásoknak a sorába tartozik, amikkel segítő kezet nyújtunk
megbízóinknak a cégeiknél jelentkező
munkaerőhiány enyhítésében, közvetve
hozzájárulva a versenyképességük javításához. A GKI-n kívül a PÁV-vizsgálatok
megszervezésében is közreműködünk,
ugyanígy az adminisztrációs ügyintézés

akár tanácsadással támogatott, akár teljes körű lebonyolítását is vállaljuk – a lehető legrövidebb időn belül, mert az idő
a fuvarozóknak is pénz. Nekik elemi érdekük, hogy a foglalkoztatni kívánt külföldi
gépkocsivezetők minél előbb megszerezzék a magyarországi munkavállaláshoz szükséges összes dokumentumot,
és mielőbb munkába tudjanak állni. Mi a
szerepvállalásunkkal ezt a folyamatot szeretnénk meggyorsítani.
– Szerbiába vagy Ukrajnába is szállítanak adott esetben szimulátort?
– Abban is hatékony segítséget tudunk nyújtani a partnereinknek, hogy mielőtt ez az egész procedúra elkezdődik, a
szimulátoraink segítségével – igény esetén akár külföldön is – megszűrjük a leendő munkavállalókat, felmérve a képességeiket, hogy egyáltalán alkalmasak-e a
gépjármű-vezetői munkakör betöltésére.
Akiről az előszűrés alapján kiderül, hogy
eleve alkalmatlan, azt nem is érdemes
GKI-tanfolyamra engedni.
– Miért keresik a szerb és ukrán fiatalok a magyarországi munkalehetőségeket?
– Egyértelműen a pénz motiválja őket,
mert az a havi 400–500 ezer forint nettó fizetés, amit ma egy nagyobb magyar

fuvarozócégnél sofőrként meg lehet keresni, sokszorosa az otthoni béreknek. A
piaci mozgásokat figyelve úgy látom, hogy
a félmillióhoz közeli javadalmazás egyre
kevésbé vonzó a magyarországi gépkocsivezetőknek, akik több pénzért inkább
elmennek Ausztriába vagy Németországba, így a hazai vállalkozásoknak külföldieket kell felvenniük az ő helyükre.
– Majd’ félmillió nettó havonta – azt
hihetné a laikus, hogy egy ilyen állásért
kapkodnak a munkaerőpiacon…
– Ismerek olyan nyugat-magyarországi céget, amelyik nettó 450 ezerért sem
talál sofőrt, aki pedig hetente kétszer is a
saját ágyában aludhatna. Ez azért elgondolkodtató. De az is igaz, hogy 2000 eurót Burgenlandban úgy is meg tud keresni
egy a határhoz közel lakó magyar gépkocsivezető, hogy mindennap hazamehet.
– Mivel tudná alátámasztani, hogy a
szimulátoros képzésnek igenis van létjogosultsága?
– A legutóbbi időből hadd mondjak
egy egzakt számot: hat hónap tapasztalatai alapján a nálunk szimulátoros képzésen
részt vett VT Arriva-s buszvezetők 24 százalékkal kevesebb saját hibás balesetet
okoztak, mint azok a kollégáik, akik nem
kaptak ilyen oktatást. A cég ezt büszkén

„világgá” is kürtölte a cégcsoporton belül,
ennek hatására találtak meg bennünket
az Arriva csehországi képviselői. Mindez
tehát azt bizonyítja, hogy ha minőségi eszközökkel minőségi előszűrést és képzést
biztosítunk, az a résztvevőket alkalmazó
cégeknél is forintosítható haszonnal jár,
hiszen megmutatkozik a biztosítási díjakban, a kiesett munkaidőben, a javításra
szoruló járművek számában. Örülök, ha
pozitív visszajelzést kapunk, ez a 24 százalékos mutató mindenképpen beszédes
és biztató a jövőre nézve, ami megerősíti,
hogy a szimulátoroknak helye van a magas
színvonalú gépjárművezető-képzésben.
– De vajon a piac is így gondolja?
– Nem kell annál jobb ajánlólevél,
minthogy felidézzük a beszélgetés elején
felsorolt vállalkozásokat. Mindazonáltal
örülnék, ha még szélesebb kör gondolkodna hozzájuk hasonlóan. Tudom, ez
egy lassú folyamat, ezzel együtt viszont
biztató is, mert nem kevesebb az ügyfelünk, hanem egyre növekszik a számuk.
Türelmesek és elhivatottak vagyunk, és
ahogy 2011-től folyamatosan, amikor
megalakítottuk a Vezetek Kft.-t, továbbra
is korszerű eszközeinkkel és minőségi
szolgáltatásainkkal szeretnénk hozzájárulni partnereink piaci sikereihez.
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MOZAIK

Aktív és passzív közlekedési cégek a közösségi média használat területén

#jelen vagyunk, @kommunikálunk, lájkolunk
A hazai médiafogyasztási szokások gyökeresen átalakulnak, amit a közösségi oldalak és a rajtuk reklámozó cégek nyomban ki is használnak.
Az új platformok ugyanakkor a tájékoztatás új csatornáit is jelenthetik, s
erre lassan a közlekedési vállalatok is rájönnek. Összeállításunkban az
idén tavasszal elérhető aktivitást vesszük górcső alá, és Önökkel együtt
lájkoljuk a jó megoldásokat.
A BKK naponta többször tájékoztat a forgalmi változásokról,
az operatív terelésekről, az esetleges fennakadásokról.
SCHULEK TIBOR

BKK: 150 ezer felett
Elsőként a budapesti közösségi közlekedést szervező BKK jelent meg a legnagyobb közösségi oldalon. Mára 150
ezer felett van a követőinek száma, ahol
rendszeres, napi többszöri posztokban
tájékoztatják a fővárosiakat a forgalmi változásokról, az operatív terelésekről, az
esetleges fennakadásokról. A posztokhoz
beírt üzenetekre és kérdésekre az ügyfélszolgálat segítségével válaszolnak. Rendszeresen hírt adnak a fejlesztésekről, friss
fényképekkel illusztrálják a közleményeket. A cég aktív a képmegosztó Instagram
oldalon is. A forgalmi változásokról a
BKKinfo honlapján keresztül, valamint a
FUTÁR applikáció segítségével is tájékoztatja az utasokat. A hazai cégek közül
a legnagyobb követőtáborral rendelkezik.

Passzív Volánok
Kisebb aktivitással ugyan, de 85 ezer
követőjével a Volánbusz is sok emberhez
el tudja juttatni az üzeneteit. Az előre tervezett forgalmi hírek mellett a nemzetközi
járatok promóciójában is erős a busztársaság, valamint játékot is szokott hirdetni
az oldalukat követők számára. Fiatalos
stílussal, sok képanyag használatával szólítja meg leendő utasait. Az Eurolines szövetségből történő kiválás után a FlixBus
járatait reklámozza, akik saját marketing
aktivitással vannak jelen a közösségi médiában. A Facebook csatornán keresztül
munkaidőben ügyfélszolgálati kérdésekre szintén válaszol a cég.
A hazai közlekedési központok, azaz
a korábbi Volánok nem ennyire aktívak.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zrt. például évek óta nem frissített az oldalán, nem is csoda, hogy követőinek
száma ezer fő alatt maradt, a többi szolgáltató pedig egyáltalán nincs jelen hivatalos formában. Debrecen, Miskolc és
Szeged városi közlekedése viszont kommunikál a közösségi média segítségével.

„Csipogós” kommunikáció
A vasúttársaságok közül elsőként a
GYSEV kezdett aktív posztolásba, oldalán
a forgalmi hírek mellett szolid marketingtevékenységet folytat. A jelenleg hat és
félezer követő felé esetenként megjelentetnek álláshirdetéseket, valamint a cég
életében fontos eseményekről képes tudósításokat készítenek. A naprakész uta-

ségi média további használatától. Holott a
MÁVINFORM napi szinten tájékoztatást
tudna adni a hazai vasút forgalmi híreiről, az előre tervezett és az operatív korlátozásokról. 2018 elején a MÁV Twitter
csatornát nyitott, ahol rövid szöveges
üzenetben, úgynevezett „csipogással”
lehet majd kommunikálni. Meglepő, hogy
a munkaerő-keresésben sem a MÁV, sem
a MÁV-START nem támaszkodik egyik ma
népszerű platformra sem.

Profik a levegőben
A Budapest Airport rendelkezik az egyik
legnagyobb követői körrel, hiszen 95 ezer
ember hírfolyamában jelennek meg a napi
szintű posztok. A repülőtér profi kommunikációs csapata az új járatokról, a repülőtéren nyíló új boltokról és a kereskedelmi
akciókról mindig számot ad. A partnertársaságok repülőjegy-akciói mellett gyakorta nyereményjátékra is hívja a követőit. Különösen figyelemre méltó a repülésbarátok
rendszeres tájékoztatása, amikor egy-egy
különleges repülőgép érkezik Budapestre. Sikerrel használják az élő facebook
közvetítés lehetőségét, a divat- és a
gasztrovilágba is merészen bekapcsolódnak. A repülőtér vloggere (video blogger,
azaz rövid filmes bejelentkezéssel előállí-

A munkaerő-keresésben sem a MÁV, sem a MÁV-START
nem támaszkodik egyik ma népszerű közösségi platformra sem.
zási információkat viszont nem itt, hanem a
MÁV Vonatinfo alkalmazásban kell keresni.
A MÁV-START tavaly év elején indította Facebook kommunikációját, de első
lépésben csak a nemzetközi vonatok promóciójára alkalmazza. Azaz sem forgalmi
híreket, sem egyéb belföldi vonatokról
szóló tartalmat nem jelentet meg 14 ezer
követője felé, csak heti két alkalommal
egy-egy nemzetközi ajánlatot küld ki, képpel illusztrálva. A kommentek között az
ajánlatra vonatkozó kérdésekre választ is
ad az oldal kezelője, de az ügyfélszolgálati kérdéseknél a hagyományos csatornákat ajánlja a vasúttársaság. A kabalafigurára kiírt híres „Trackman” pályázat és a
pár nap múlva visszavonulót fújó kommunikációs baki óta láthatóan félnek a közös-

A Budapest Airport állandó témái: új járatok, új boltok,
kereskedelmi akciók, repülőjegy-akciók, nyereményjátékok.

tott tartalomkészítő) az új célállomásokról
küld üzeneteket, de a fiatalok körében
népszerű Youtube-sztárok is promotáltak
már egy-egy várost. A cég természetesen
a munkatársak toborzására is kihasználja
a kommunikációs csatornákat.
Ugyanakkor a hazánkban piacvezető
Wizz Air, valamint minden Budapesten
fontos légitársaság csak angol nyelven
kommunikál a közösségi csatornákon.
A WIZZ közel hárommillió követővel rendelkezik szerte Európában, és globális
marketingstratégiájában aktívan használja
a közösségi médiát, annak szinte minden
lehetőségével. Az új járatokról, a rendszeres akciókról és a karrierlehetőségekről is
minden fontos információ beszerezhető a
cég oldalain. A társaság nagyon erős az
Instragram fényképmegosztó oldalain is,
ahol kifejezetten brandépítő posztokat és
a személyzetet, valamint a repülőgépeket
bemutató képeket oszt meg sok százezer
követője felé.
2018. MÁRCIUS
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INNOVÁCIÓ

Nem tűnő divat, hanem egy átfogó gazdasági-technológiai változás

E-mobilitás Magyarországon:
gyorsul a mezőny

Alig néhány éve került a magyarországi szakmai és közbeszédbe az
elektromos mobilitás ügye, de – minden túlzás nélkül – azóta egyszerre több iparág egyre több szakemberének ad egyre több munkát. Érdemes tehát annak rövid összegzésére vállalkozni, melyek is az eddigi
eredmények. A legfontosabb talán az, hogy a hazai e-mobilitás fejlődése már igazolta: nem tűnő divatról van szó, hanem egy átfogó gazdasági-technológiai változásról.
VÍGH ZOLTÁN

Tiszta közlekedés tiszta energiával
Az elektromos mobilitás esetén rendszerben vagy rendszerekben célszerű
gondolkodni, mert a trend jóval túlmutat
azon az óhajon, hogy minél több környezetbarát autót állítsunk forgalomba. Nézzünk tehát egy kicsit vissza, a kezdetekre.
2010 táján erősödött fel szerte a világban
az a társadalmi igény, miszerint meg kell
akadályozni a globális klímaváltozást. Mivel az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátásának feléért Európában a közlekedés és az energetika felelős, logikus volt
a döntés, hogy e két területen egyszerre
érvényesüljön a dekarbonizáció.

Természetesen korábban is történtek
lépések a járművek okozta légszennyezés
mérséklésére: szigorodtak a járművekre
vonatkozó előírások, ami kétségtelenül
hozott olyan látványos eredményeket,
mint a gépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának jelentős csökkenése. Ugyanakkor
közben felmerült az energiaellátás biztonságának kérdése is, mert a közlekedési
szektor üzemanyag-szükségleteinek 98
százalékát ma is az Európán kívülről importált kőolaj fedezi. A változás egyik kiváltó oka, hogy az elmúlt néhány évben
drasztikusan megnőtt a megújuló energiaforrások szerepe az energiaiparban,
és ennek hullámai elérték a közlekedési
szférát is. Leegyszerűsítve a dolgot: a
világ legfejlettebb országai elkezdték az

A Nemzetközi Energiaügynökség legújabb
előrejelzése szerint 2030-ra 200 millió elektromos jármű lesz
a világ útjain.
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Az e-járművek tulajdonosai
nem fizetnek gépjárműadót,
a legtöbb hazai nagyvárosban
ingyen parkolnak.
áttérést az olajról a villamosenergia-alapú energiagazdasági modellre, a digitális
ipari forradalommal egy időben.

Az e-mobilitás pillérei
Talán így érthető, hogy a Nemzetközi
Energiaügynökség legújabb előrejelzése
szerint miért számít arra, hogy 2030-ra
már 200 millió elektromos jármű lesz a világ útjain. Az elektromos mobilitás néhány
év leforgása alatt komplex ipari szektorrá
nőtte ki magát. A kívánt eredmények elérésében meghatározó szerepet játszik
majd a közlekedés, a járműipar, az energetikai és az infokommunikációs szektor
már most tapasztalható konvergenciája is.
A hagyományos iparágak közös metszetében a dekarbonizációt szolgáló
innováció áll: az egyre szigorúbb kibocsátási előírások miatt az autóipar újra
felfedezte a tisztán vagy részben elektromos meghajtású (tehát városi környezetben lokálisan zéró emissziós) járműveket, amelyeket a közlekedés egyre

A Jedlik Ányos Klaszter elősegíti az elektromobilitási szektorban
aktív szereplők együttműködését.

több területen használ. A szabályozás
szintén kibocsátáscsökkentésre ösztönzi
az energiaipart, amely így igyekszik mind
„zöldebb” áramot kínálni, akár alternatív
üzemanyagként is. Ezalatt az informatika
egyre újabb technológiákkal teszi hatékonnyá az új típusú járművek alkalmazását. A digitális korszaknak van másfajta
pozitív hatása is az e-mobilitásra: a „smart
city” vagy intelligens városi infrastruktúra
fejlődése lehetőséget teremt arra, hogy
az elektromosjármű-platformokat fokozatosan ellássák önvezető funkciókkal,
illetve összekössék az energetikai és
telekommunikációs hálózatokkal. Nem
véletlen, hogy az európai e-mobilitás hármas szlogenje angolul már így hangzik:
Automated, Connected, Electrified (automatizált, hálózatba kötött, villamosított).

A Jedlik Ányos-terv
Magyarország időben felfigyelt erre az
új trendre: 2014-ben a kormány előkészítette, majd a rá következő évben elfogadta a nemzeti e-mobilitási stratégiát. A
terv – amelyet az elektromechanika tudományát a 19. században megalapozó
Jedlik Ányosról neveztek el – egységes
rendszerbe foglalta a dekarbonizáció és
az iparfejlesztés szempontjait. A konkrét
cselekvési terv a kezdeti időszakban arra
irányult, hogy szülessen meg a megfelelő jogi háttér (például a villamos energiáról szóló törvény módosítása) és az
ösztönzőrendszer. Ez utóbbi pénzügyi
és nem pénzügyi elemeket is tartalmaz
már, az elektromos járművek tulajdonosai mentesülnek a gépjárműadó alól, és
a legtöbb magyarországi nagyvárosban
ingyen parkolhatnak.
A kormány később fokozatosan részletezte a jogi szabályozást. Ez azért szükséges, hogy az új piacon megjelenő cégek

és szervezetek viszonylag gyorsan átlássák üzleti lehetőségeiket. Különösen a
töltőinfrastruktúra kiépítésében van erre
nagy szükség, hiszen korábban ismeretlen tevékenységet végző szereplők jelennek meg a piacon, mint például a töltőállomás-üzemeltető vagy az elektromobilitási
szolgáltató. A kodifikáció ezért is jár kihívásokkal: időközben ugyanis az európai
piaci és szabályozási fejleményeket is
figyelemmel kell követni. A Jedlik Ányos
Klaszter ezt a folyamatot segíti az e-mobilitási szektorban aktív szereplők együttműködésének elősegítésével, az európai
szabályozói gyakorlat elemzésével.
A járműállomány növekedése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) 2016-ban kétmilliárd forintos támogatási keretet hirdetett, amellyel pályázati
rendszerben kizárólag tisztán elektromos
járművek megvételét kívánta segíteni. Természetes személyek egy, intézmények és
vállalkozások öt ilyen jármű beszerzésére

2018 februárjában
a zöld rendszámos
elektromos
személygépkocsik száma
meghaladta az ötezret.
vehetnek igénybe a bruttó vételár 21 százalékát (de legfeljebb 1,5 millió forintot)
jelentő kedvezményt. A szén-dioxid-kvóta
terhére az NGM összesen 1300 EV vásárlását tudja így támogatni.
A kormány a töltőhálózat megteremtésében partnerként tekint az önkormányzatokra, amelyek 2016-ban töltőtelepítési pályázat keretében százszázalékos,
vissza nem térítendő támogatást igényelhettek. Az NGM a 15 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeknek 1,25
milliárd forintos keretösszeget biztosított
összesen maximum 500 töltő létesítésére, miközben megszabta az üzemeltetés

Az e-mobilitás fejlődéséhez egyre több
feltétel adott, hazánk regionális összehasonlításban is
megállja a helyét.

hosszát és a műszaki követelményeket. Az állami intézmények 2017-től több
mint hétmilliárd forint értékben kaptak
pályázati forrásokat elektromos autók és
töltő berendezések beszerzésére.

Járművek és infrastruktúra
Az elektromos járművek számának növekedése azt igazolja, hogy a fogyasztók
bíznak az e-mobilitásban. 2018 februárjában a környezetkímélő, zöld rendszámos
elektromos személygépkocsik száma
meghaladta az ötezret, ami két év alatt
hússzoros növekedést jelent. A nyilvános
töltőállomások számának bővülése ettől
látszólag elmarad, de hozzá kell tenni: az
elektromos hálózatra vonatkozó engedélyezési eljárások még mindig időigényesek. 2018 elején már 206 gyorstöltő és
66 ultragyors („villám”) töltő áll rendszerben, ami mintegy egyharmadával haladja
meg az előző évi hasonló számokat.
Az infrastruktúra tervezését azonban
nehezíti, hogy a közterületen található
töltők zöménél az autósoknak jelenleg
csak regisztrálniuk kell, fizetniük viszont
nem. Ez természetesen hosszabb távon
fenntarthatatlan. Meg kell oldani továbbá
a töltőállomások hálózatba szervezését
és a „roaming”-szolgáltatások elérhetővé
tételét. A másik kihívás, hogy az elektromos autók otthoni töltése is minél biztonságosabb legyen. Ez további szabályozói
lépéseket kíván.
Összességében elmondható, hogy
a hazai e-mobilitás fejlődéséhez egyre
több feltétel adott. Magyarország regionális összehasonlításban is megállja a
helyét, de látszik, hol szükségesek további intézkedések. Ilyen például a magyar
járműipari potenciál szinten tartása, a
technológiai fejlesztések ügye, vagy a budapesti közlekedés fejlesztésére hivatott
Balázs Mór-terv kiegészítése a főváros
e-mobilitási koncepciójával; hosszabb
távon pedig annak kidolgozása, hogy a
dekarbonizált távolsági közlekedésben
vagy a városi áruszállításban milyen további lehetőségeket biztosít a modern
e-mobilitási ökoszisztéma.
(A szerző a Jedlik Ányos Klaszter
közkapcsolati vezetője)
2018. MÁRCIUS
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
2018
RepülésVilág konferencia – 2018. március 28. (szerda)
A légi közlekedés szereplőinek is kell egy olyan fórum, ahol a versenyképességük javítása érdekében a kormányzati szereplőkkel párbeszédet folytathatnak.
KözlekedésVilág konferencia – 2018. június 6. (szerda)
A rendezvény aktualitása az autóbuszos személyszállítás belföldi piacnyitására való felkészülés
és a bürokráciacsökkentés érdekében újragondolt intézményi környezet.
X. Bajai Gabona Partnerség Találkozó – 2018. június 7. (csütörtök)
A kampánymunkák előtt mindenki tájékozódhat a várható termésről, feldolgozói, szállítói kapacitásokról, eladói-vevői szándékokról, árakról.
KözútVilág konferencia – 2018. október 3. (szerda)
A közúti árufuvarozás piaci szereplőinek szervezett eseményen a többféle igény és elvárás a
szakmai szervezetek és a kormányzat közreműködésével tekinthető át.
NavigátorVilág konferencia – 2018. november 7–8. (szerda–csütörtök)
A logisztikai láncok működtetéséhez elengedhetetlen, ám gyorsan változó ismereteket, valamint
a gazdaság- és közlekedéspolitikai piaci környezetet mutatja be a kétnapos fórum.

LÉGI KÖZLEKEDÉS

A HungaroControl 2017-es forgalmi számai és eredményei

Tavaly is megdőlt a légiforgalmi
irányítás hazai rekordja
Az Eurocontrol Network manager statisztikái alapján az európai légtér forgalma 2017-ben 4,4 százalékkal növekedett és elérte a 10,6 millió járatot.
A HungaroControl légiforgalmi irányító szolgálatai által kezelt forgalom
2017-ben az európai átlagot duplán meghaladó mértékben nőtt és meghaladta a 900 ezret (pontosan 906 147), ami kilencszázalékos emelkedést jelent.
Nulla perc/járat késés
Különösen kiemelkedő ez a teljesítmény,
ha hozzávesszük, hogy ezt a rendkívül sok
járatot kimagasló repülésbiztonsági mutatók és drasztikusan csökkentett késések
mellett érték el a légiforgalmi irányítók.
A HungaroControl a tavalyi 54 000 percről
10 400 percre redukálta az okozott késések mértékét, ami gyakorlatilag nulla perc/
járat késésnek felel meg. Az európai átlag
közel egy perc/járat.
2017-ben a HungaroControl felügyelete alá tartozó magas légtér átrepülő forgalma irányítása során a vállalat 864 542
légi járművet számolt, mely 5,8 százalékkal több, mint amennyi a korábbi évben
volt. A Koszovó feletti magas légtér, vagy
KFOR szektor forgalma a 2017-es évben
eddig soha nem látott módon növekedett, a légtérben átrepülő járatok száma
megközelítette a 100 ezret (95 904), ami
48,62 százalékos emelkedés 2016 forgalmához képest.
A forgalombővülést a kelet-közép-európai térségben jelen levő fapados járatok erősödése és az Öbölmenti légitársaságok forgalmi növekedése magyarázza.
Az okok között említendő továbbá Törökország nemzetközi légitársaságának, a
Turkish Airlines-nak a stratégiája is, mely
szerint nem jelentettek be extra kapacitáscsökkentést a tavalyi évre vonatkozóan. A forgalomnövekedést erősítették
még a téli menetrendi időszakokban a fapadosok mellett egyre népszerűbb török
légitársaságok járatai, valamint a Ryanair
és Wizz Air új járatai is.
A HungaroControl a forgalmi növekedést személyi állományának magas szintű
szaktudásával, a támogatói területek hatékony együttműködésével tudja felügyelni. A vállalatnál kiemelkedő fontossággal
bír a korszerű szaktudás, melynek fenntartása jegyében 2018-tól a légiforgalmi
irányítóik évente kétszer olyan szimulációs gyakorlatokon esnek át, ahol kényszerhelyzeteket oldanak meg, meghibásodott
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repülőgépek paramétereit mérik fel, erős
forgalmú időszakokra való felkészülési
gyakorlatokon vesznek részt.

Remote Tower
Bár a legelső pillanatokban csupán kevesen hittek a Remote Tower létrehozásában, manapság már nem az a kérdés,
megvalósítható-e, hanem az, milyen
gyorsan terjed el a budapesti légiforgalmi
irányítók példája. A távoli irányítótorony
koncepció 2017 őszétől készen áll arra,
hogy a Budapest Airport (BUD) le- és
felszálló repülőgép-forgalmát helyszíntől
függetlenül kezelje. A HungaroControl
székházában üzemelő virtuális torony a
világon egyedülálló módon a közepes és
nagyobb forgalmú repülőterek irányítási
feladatainak magas színvonalú és korszerű teljesítését teszi lehetővé.
A Remote Tower projekt fázisai:
A fejlesztés első fázisa 2017 őszén zárult le, melyben fő megoldásként továbbra
is a ferihegyi emblematikus irányítótornyot
használják, de tartalék opcióként probléma
esetén már a Remote Towerből is el tudják
látni a tornyos irányítók a feladataikat.
A második fázisban a Budapest Airporttal közös beruházás valósul meg,
melynek keretében 10 km optikai kábelt
helyeznek el a repülőtéren a további 40
kamera létesítése érdekében.
2020-ra, a harmadik fázis végére az a
cél, hogy folyamatosan és éles üzemmódban dolgozzanak a távoli irányítótoronyból, az ikonikus irányítótorony kényszerhelyzeti funkciót látna el.

Szingapúri tender
Nemzetközi megerősítést is kapott a
HungaroControl. A Smart Remote Tower, azaz a repülőtéri légi forgalom intelligens távirányításának megvalósításában
nyújt segítséget a társaság a sorozatban
ötödször a világ legjobb repülőtere címet
elnyerő szingapúri Changi légikikötő fejlesztéséhez. A HungaroControl szakem-

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS
2017-BEN
– sor került a MATIAS rendszer konfliktuskutatási fejlesztésére és kapacitásnövelésére
– a polgári-katonai együttműködés
keretében elindult a rendszer telepítése Kecskeméten is
– a Merge Strip arrival manager a termékértékesítés szakaszába lépett
– radarállomások távüzemeltetésére
vonatkozó felkészülés
– több közlekedésfejlesztési projektet
támogatott az Európai Bizottság
– nemzetközi kapcsolatok erősödése
– 2017. március 30-tól a SEENFRA a
magyar–román–bolgár szabad légtérben ad teret a végpontok közötti,
korlátozások nélküli szabad légi közlekedésre az éjszakai órákban
– „Felelős és a környezet fenntarthatóságára irányuló innovációk” kategóriában Nemzetközi Minőség Innováció-díj az Európai Minőségügyi
Szervezettől
berei a validációs módszertan kialakításában működnek közre, és részt vesznek
a humán faktor értékelésében is. Vagyis
az emberi tényezőre vonatkozó kockázatokat, az irányító teljesítményére ható változásokat – stressz, helyzettudatosság,
fáradtság – és azok elfogadhatóságát
vizsgálják és elemzik.

Támogatott projektek
Összesen hat, a HungaroControl szakemberei közreműködésével kidolgozott és a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai
támogatásával benyújtott közlekedésfejlesztési beruházást támogat az Európai
Bizottság. A projektek összköltségvetése
meghaladja az egymillió eurót, melyből
több, mint 800 ezer eurónyi fejlesztés az
Európai Unió Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility) támogatásával valósul meg. Öt projekt támogatási
szerződésének hivatalos aláírására 2017.
november 9-én, Tallinban került sor.
FAB CE wide Study of DAM and STAM
Az FRA (Free Route Airspace) tanulmány
2015-ben nyert támogatást, melynek egy
következő szakasza, hogy a tervezett

regionális „free route” környezetében
milyen módon lehet növelni a légtérgazdálkodás és áramlásszervezés hatékonyságát. Az új tanulmány célja meghatározni
a működési koncepciót a DAM (dinamikus
légtérgazdálkodás) /STAM (rövid távú
légiforgalom és kapacitásmenedzsment)
-ra a FAB CE területén, továbbá előkészíteni a jövőbeni megvalósítást.
European Deployment Roadmap for
Flight Object Interoperability
A HungaroControl a DFS vezetésével, 17
tagú konzorcium tagjaként nyert támogatást a projektre, mely a Pilot Common Project (PCP) ötödik funkciója, a Rendszerszintű Információkezelés (SWIM – System
Wide Information Management) ernyője
alatt a különböző ATM rendszerek által
nyújtott információk, adatok globális szintű harmonizálását célozza meg. A harmonizálás hosszútávú célja, hogy minden repülési információ globálisan megosztható
és dinamikusan kezelhető legyen. A SWIM
javítja az érdekelt felek közötti információcserét, ami a költségek csökkentéséhez,
a hatékonyság növeléséhez és az ATM
hálózat nagyobb kapacitásához vezethet.
Deploy SWIM governance
A HungaroControl a DSNA vezetésével,
22 tagú konzorcium tagjaként nyert támogatást a SWIM Governance projektre.
A SWIM célja, hogy minden légi közlekedésben érintett szereplő a megfelelő időben a megfelelő információhoz jusson. A
PCP-vel összhangban a projekt célja felállítani az elsődleges intézményi struktúrát, jogi és pénzügyi keretrendszert.
DLS Implementation Project – Path 1
„Ground” stakeholders
Az ENAIRE vezette, 17 tagú konzorcium
tagjaként pályázott a HungaroControl a
projektre, az adatkapcsolat kialakítására
és alkalmazására, az Európában kiemelkedő fontosságú PCP AF6, i4D pályavonal megvalósítása érdekében. A projekt
célja a multifrekvenciás adatkapcsolat kiépítése és fejlesztése az ELSA ajánlásai
alapján, mely a meglévő frekvencia túlterheltségének csökkentését célozza. A projekt a későbbiekben kialakítandó szolgáltatási terület alapú koncepciót készíti elő.
DLS Implementation Project – Path 2
A DLS Implementation Project – Path 2
elnevezésű projektre az ENAV vezette, 26
tagú konzorcium tagjaként nyert támogatást a HungaroControl. A program célja
a SESAR Deployment Manager támogatása az ELSA ajánlások alapján megvalósítandó megoldásokhoz vezető lépések
és tevékenységek feltárásában. Döntéselőkészítő tanulmány segít meghatározni
a szolgáltatási területet/körzeteket és
előzetesen definiálni a páneurópai adatkapcsolati rendszer technológiai felépítést, figyelembe véve a pénzügyi és jogi
aspektusokat.

Implementation of PBN procedures in
Hungary
Önálló pályázóként a HungaroControl
85 százalékos támogatási intenzitás mellett, közel 700 ezer euró értékben nyert
pályázati támogatást az Implementation
of PBN procedures in Hungary (PBN4HU)
elnevezésű projekt megvalósításához. A
projekt keretében hét polgári és három
katonai repülőtéren valósulhat meg a teljesítményalapú eljárások megtervezése, a
Performance Based Navigation (PBN). Az
eljárás megvalósulása révén lehetővé válik
a műholdas megközelítések kivitelezése, a
projekt további részeként pedig egy nemzeti GNSS- (GPS, Galileo és GLONASS)
jelmérő és -feldolgozó hálózat kiépítése is.

Az utánpótlás
Kiváltságos helyzetben vannak a HC-s
dolgozók, mivel egy olyan misztikus szakmába láthatnak bele, amely nagyon keveseknek adatik meg. Magyarországon
egyedül vannak jelen a piacon az iparág
ezen szegmensében, és ez kreativitást,
innovációt, újszerű gondolkodást igényel.
A maximális biztonságra törekvés mellett
kell folyamatosan megújulni, ami önmagában kihívást jelent, ezért is igyekeznek
a mai modern tudomány eszközeivel élni,
hogy a cég folyamatosan „up-to-date” maradjon, és rugalmasan válaszoljon a nemzetközi légi forgalom aktuális kérdéseire.

Minden évben lehet jelentkezni légiforgalmi irányítónak. Általánosságban véve
olyan emberek jelentkezését várják, akik
hosszútávon terveznek a karriert illetően,
és hivatást keresnek. Nem könnyű a hivatás szóval napjainkban azonosulni, mert
kevés munka vált ki ilyen elhivatottságot,
de a társaságnál van egy mondás, ami
mindent elmond: „Aki egyszer megérzi a
kerozin illatát, az beleszerelmesedik a repülés világába.”
Azonban az érdeklődésen túl fontos,
hogy bizonyos komplex képességekkel,
készségekkel is rendelkezzen a jelentkező, legyen az a megfelelő priorizáció,
átfogó gondolkodásmód, térlátás vagy a
multi-tasking képessége, hiszen a mindennapi munka során is majd a fentiekre
kell támaszkodni. A biztos angol nyelvtudás szintén elengedhetetlen, mert a
fóniázáson kívül a váratlan események
során is fel kell találnia magát egy irányítónak, és az ilyen feszült helyzetek is megkövetelik a hatékony kommunikációt, aminek a nyelve – nemzetközi együttműködés
révén – az angol. Ha már szóba került a
stressz, az ilyen szituációkban elengedhetetlen a jó problémamegoldó képesség és a hatékony stresszkezelés, mert
a megfelelő, stabilan magas színvonalú
teljesítmény a cél, ami ebben a munkakörben a biztonságos légi forgalmat jelenti.
(A cikk az Aeromagazinban megjelent
összeállítás szerkesztett változata.)

A magyar légtér vasmadarai új irányítót keresnek
Jól kezeled a váratlan helyzeteket? Véredben van a koordináció? Érdekel a repülés világa? Szeretnél egy társadalmilag és anyagilag egyaránt elismert szakma
részesévé válni? Az angol is jól megy? Itt a lehetőség! Jelentkezz és legyél TE
a HungaroControl légiforgalmi irányítóinak következő generációja!
A légiforgalmi irányítás magyaroroszági fellegvárában éves szinten átlagosan 750 ezer
járat le- és felszállásáról, biztonságos áthaladásáról gondoskodnak irányítóink. A légtér
uralása állandó kihívás, örök tanulás és nagy felelősség, melyet a HungaroControl Zrt.
európai színvonalú fizetéssel becsül meg.
„Azért választottam ezt a munkát, mert visszaad a társadalomnak, nem csak öncélú munkavégzés. Mindenki szeretne biztonságosan eljutni nyaralni, üzleti útra, vagy haza a családjához. Áruszállításnál az árunak meg kell érkeznie. Felemelő érzés, hogy ehhez én is hozzájárulhatok. Ez a fajta munka mindennap kihívás elé állít. Munkavégzés közben koncentrációt,
kontrollált izgalmat érzek. Nagy felelősség és nagy kaland egyben, ami nem pusztán logikai
feladat, elég gyorsan kell döntéseket hozni és jól kommunikálni. A »Hátha« és a »Talán« itt
nem elég” – mesélte hivatásáról Rafael Richárd Péter ifjú légiforgalmi irányító.
Milyen KÉPESSÉGEK, KÉSZSÉGEK jelentenek előnyt?
– Tájékozódás 3D-ben (távolságérzékelés, térlátás)
– Hidegvér (magabiztosság, jó kritika- és stressztűrő képesség)
– Agytröszt (kitűnő memória és koncentrációs képesség)
– Jó katona (szabálytisztelet és felelősségtudat)
– Sasszem (odafigyelés a részletekre)
– Örök diák (folyamatos tanulás, fejlődés iránti igény)
– Csapatjátékos
– Multitasking (figyelemmegosztás)
– Troubleshooting (jó problémamegoldó képesség)
– Gamer (gyors reagálási és döntéshozási képesség)
Úgy érzed, Benned minden megvan, ami ehhez a szakmához szükséges? Ha te is mindennapos kihívásokra vágysz, és egy olyan munkára, ahol kiteljesedhetsz, jelentkezz
légiforgalmi irányítónak!
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Módosul a növekedési pálya, bázisokat nyit és zár be
a diszkont légitársaság

WIZZ: dinamikus bővülés
2018-ban is

Az újonnan alapított
bécsi bázison
novemberig
két Airbus A321-essel
bővül a flotta

Az elmúlt időszakban a rendületlen
növekedésről szóltak a hírek a Wizz
Air légitársaság kapcsán. Egyremásra bővítette a hálózatot, a növekedést és terjeszkedést az új Airbus
gépek folyamatos átvétele biztosította a diszkontcég számára. A 2018as menetrendi időszakban viszont
jelentős csökkentések, bázisbezárások is szerepelnek a sorok között.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megnyert légi háborúk
A közép-kelet-európai légi piac egyik legfontosabb szereplője a Wizz Air, amely
évről évre szinte folyamatos növekedésről számolt be. Stratégiájának legfontosabb eleme az alacsony költségszint és
a közép-kelet-európai piacok megcélzása volt. A legelső időszakban tudatosan
épített a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások szállítására, akik a korábbi
autóbuszos, autós utazás helyett gyorsabban és sokszor azonos árszint mellett
tudtak hazautazni. A légitársaság erőteljesen kihasználta, hogy a kontinens keleti
felén olcsóbb munkabérek mellett tudott
személyzetet toborozni, és gombamódra
szaporodtak a kisebb repülőtereken alapított bázisai is. A különböző országokban
megküzdött a piaci pozíciókért, a legtöbb
esetben megnyerve a helyi légi háborút.
A rugalmatlan állami légitársaságok nem
vagy csak ritkán tudták érdemben felvenni a versenyt a diszkontmodell előnyeivel.
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A légitársaság fokozatosan növekedve ma
már közel 90 Airbus géppel rendelkezik,
amit 28 bázison osztott szét. A Wizz Air
a térség legnagyobb szereplője lett, sok
országban pedig piacvezetővé vált.

ben pedig belépett az osztrák piacra, és
szinte azonnal bécsi bázisnyitást jelentett
be (áprilisra), részben Pozsony kárára.

Bázisnyitások Nyugaton

A nyugati bázisnyitásokkal párhuzamosan
a társaság felülvizsgálta a már működő
bázisainak költségszintjeit, illetve a jövőbeni növekedési stratégiáját. Azok a bázisok, amelyek középtávon sem érik el a három–négy gépes optimális mérethatárt,
ott útvonalanként is újraelemzik a realizálható nyereséget. A 2018-as menetrendet
megfigyelve pedig azonnal látszanak az
első vesztesek.
A kassai bázis május 14-én bezár,
amely 2015. június 5. óta működött a kelet-szlovákiai nagyvárosban. Az egy géppel működő bázisról kiszolgált útvonalak
közül megszűnik a Kassa–Köln/Bonn,
Doncaster/Sheffield és Tel-Aviv. A legsikeresebb londoni kapcsolatot a LondonLutonban állomásozó gépek fogják kiszolgálni, továbbra is naponta. Az útvonalak
csökkentésével a repülőtér mostani forgalmának körülbelül a fele veszhet el, ami
jelentős érvágás a félmilliós utasforgalmat
produkáló, eddig dinamikusan bővülő
légikikötő számára, amely hazánk keleti
feléből is jó utazási alternatívát biztosított.
Június végétől a lengyelországi
Lublinban található Wizz Air bázisról sem
indul több gép. A szintén közel félmilliós
forgalmat bonyolító repülőtér itt is elveszítheti a forgalmának körülbelül harmadát.
Június 14-től bezár a prágai Wizzbázis is, amely jelenleg szintén egy Airbus
A320-as gépből áll. A bázis bezárása itt

Az eltelt 10 év alatt nagyot változott a térség légi piaca. A még talpon lévő állami
légitársaságok is fapados árazással próbálják felvenni a versenyt, de az olcsó
üzemanyagár és az olykor nem is annyira
rejtett támogatások miatt a piac teljes letisztulása várat magára. A munkaerő költsége viszont a térségben is megugrott,
amit az általános európai pilóta-, illetve
műszakiszemélyzet-hiány is növelt. A jól
képzett repülési szakemberek megtartása érdekében jelentősen emelni kellett a
kelet-európai béreket is, ami kisebb bázisok költségszintjét is elkezdte felfelé mozdítani. A légi piac átalakulása miatt egyre
több nagy (központi) repülőtéren is sikerül
a fapados cégeknek megjelenni, hiszen
ezek a légikikötők sem szeretnének kimaradni a növekedési ütemből. Talán a frankfurti megjelenés az egyik legmarkánsabb
esemény az elmúlt évből. A Brexit miatti
bizonytalanság miatt a Wizz Air megalapította angol leányvállalatát, és meghozta
azt a logikus döntést is, hogy a legforgalmasabb (legtöbb célállomást kínáló) célállomásán, London-Luton repülőterén bázist hozott létre. Ez nem feltétlen jelentett
Londonból új célállomásokat, de a gépés személyzetkihasználtság szempontjából jelentősen tudott optimalizálni. Az Air
Berlin kiesése következtében támadt űr-

Vesztesek: Prága, Kassa, Lublin

egy hosszú agónia lezárását jelenti, mert
a cseh piacon nem tudott kellően megerősödni a Wizz Air. Az egyébként dinamikusan fejlődő prágai repülőtéren a CSA
és most már az ugyanahhoz az érdekeltségi körhöz tartozó Smartwings, Travel
Servisce erős hazai konkurenciát támasztott, az ír Ryanair pedig totális támadást
indított a legfontosabb útvonalakon.

Újra Marosvásárhely
A repülőtér kifutópályájának felújítását
követően újra elindulhatnak a rendszeres
légi járatok Marosvásárhelyre, ugyanakkor a korábbi bázis visszanyitására most
nincs esély. A Kolozsvár szomszédságában működő egykori bázis is egy A320
géppel üzemelt, és a kincses városba
költözött, amikor a repülőtér műszaki állapota miatt a járatokat hirtelen fel kellett
függeszteni. A két város közelsége miatt
hosszabb távon Kolozsváron van nagyobb
bővülési lehetőség, amit az ott egyre bővülő gépek száma is jelez. A 2018-as évre
két új járatot már bejelentettek ide, május
végétől Bécsbe, novembertől Lyonba lehet repülni Kolozsvárról, miközben a cég
ősszel egy új A320-as gépet telepít majd
az itteni bázisára. A bővítéssel több járat
sűrítését is bejelentették: Doncasterbe
heti kettőről háromra, Rómába heti négy-

A Wizz Air a hónap közepén megkezdte történetének legnagyobb fejlesztését, amelylyel a teljes hálózat tevékenységét felfuttatja. A következő 17 hét során 21 új gép érkezik a WIZZ bázisaira Európa-szerte, 70 új útvonalat és heti 700 új indulást támogatva. A hálózathoz négy új célállomás csatlakozik júliusig: Athén, Tallinn, Harkov és
Bécs, az osztrák főváros egyben a légitársaság legújabb bázisaként is működik majd.
A WIZZ 2018-as bővülése több mint kétmilliárd dolláros befektetést jelent összesen
11 bázison Magyarországon, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában és Grúziában.
ről hétre, Párizsba hatról kilencre, Londonba tizenkilencről huszonegyre nő a
járatok száma. A Bukarestbe közlekedő
román belföldi járat számát pedig heti
tízről tizenháromra emeli a Wizz Air, így
biztosan megőrizve a piacvezető pozícióját. Mivel a kifutópálya teljes átépítése
Marosvásárhelyen jelenleg is zajlik, a nyár
végére tervezett visszatérés most még
csak elméleti. A konkrét menetrend nélkül feltöltött adatok alapján London-Luton
és Budapest bázisokról lesznek közvetlen
légi járatok, de elérhető lesz Dortmund és
München/Memmingen is.

Év végére 100 gép
A felszabaduló repülőgépek a Wizz Air
más bázisaira kerülnek, többek között
a romániai Jászvásárra és az újonnan
alapított bécsibe. A román–moldovai határ közelében fekvő település megkapja

második Airbus gépét, és nyár elejétől
féltucat új járatot jelentettek be: a hollandiai Eindhovenbe, a németországi
Dortmundba, a görögországi Szalonikibe, a dániai Billundba, a svédországi
Malmöbe, a franciaországi Párizsba, valamint júliustól a belga Charleroiba. Egy
másik felszabaduló gép érkezik Bécsbe,
ahol novemberig két további Airbus A321essel gyarapodik a flotta. A bázisról 17
útvonalat fog repülni a lila diszkont légitársaság az év végéig. A bővítéssel párhuzamosan Pozsonyban viszont csökkenti
a kapacitást, többek között Kolozsvár és
Tuzla is csak Bécsből lesz elérhető. A
repülőgépek áthelyezése érinti a légitársaság dolgozóit is, számukra más bázisokon keresnek munkalehetőséget.
Mindezek ellenére a Wizz Air dinamikus bővülése 2018-ban sem áll meg,
csak az idén legalább egy tucat gép érkezése várható, így már ez év végére elérhetik a százgépes flottanagyságot.
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Tavaly 7,36 millió felszállásra jutott egy halálos kimenetelű baleset

Szerencse és valóban javuló biztonság
Soha ennyire biztonságos évet nem
zárt a polgári légi közlekedés, mint
2017-ben. Már három hónap elteltével látszik, hogy a 2018-as év nem
lesz ennyire fényes, de a biztonság
irányába tett elmozdulások egyre
javuló tendenciákat mutatnak.
SCHULEK TIBOR

A polgári repülésben tavaly bekövetkező
összes balesetet vizsgálva megállapítható, hogy világszerte 79-en (44-en repülőgépen, 35-en a földön) vesztették életüket
10 halálos kimenetelű repülőgép-szerencsétlenségben. Sugárhajtású utasszállító
repülőgépen utazó utas egyáltalán nem
halt meg baleset következtében. A 10 halálos balesetből öt érintett utasszállítót, öt
pedig áruszállító (cargo) járatot. Mindöszsze egyetlen olyan légitársaságot regisztráltak, amelyik szerepel az Európai Unió
feketelistáján.
A legnagyobb esemény, egyben a földön elhunytak számát tekintve a legtöbb
emberáldozatot (31 lakos + 4 fő személyzet) követelő baleset a török felségjelzésű, teherszállító MyCargo Airlines Boeing
747-400F típusú repülőgépének lezuhanása volt egy elrontott leszállási kísérlet
közben, Biskekben.
A tavaly balesetben érintett további
repülőgépek mindegyike kisebb légcsavaros-gázturbinás típus volt, An-26-os,
Cessna Caravan, Let L-410-es, Short
Skyvan. A legnagyobb utasszállító egy Kanadában balesetet szenvedett ATR 42-es
volt, de itt hatalmas szerencsével a fedélzeten utazó 25 személy közül csak egynek

Fotó: Schulek Tibor

Egy feketelistás társaság

Az 50 éves An-24-essel is lehet biztonságosan, napi forgalomban repülni

a sérülései bizonyultak halálosnak. A legtöbb emberéletet követelő légi katasztrófa
az év legutolsó napján történt, Costa Ricában, ahol egy kis helyi légitársaság Grand
Caravan típusú egyhajtóműves repülőgépe zuhant le, és a balesetben tizenketten
vesztették életüket.

Közös erőfeszítések
Az Aviation Safety Network portál szerint
a légi személyszállítás tavalyi 36,8 millió repüléséhez képest az öt utasszállító
súlyos eseménye azt jelenti, hogy 7,36
millió felszállásra jutott egy halálos kimenetelű baleset. Az eredmények a 2016-os
évhez képest is jelentős javulást jelentenek, hiszen akkor 16 halálos eseményben 303-an vesztették életüket, vagyis
mind az események száma, mind az áldo-

MOBIL ÉS POWERBANK A LEGÚJABB VESZÉLY
Az elmúlt években egyre-másra érkeznek hírek a repülőgépeken szállított mobiltelefonok, laptopok vagy önálló akkumulátorok (powerbank) okozta tűzesetekről. Csak az
év első két hónapjában három olyan tűzeset volt kereskedelmi légijáraton, amikor a
kézipoggyászban tartott eszköz tüzet okozott. Szerencsére ezek az esetek nem okoztak nagyobb balesetet, a személyzet gyorsan közbelépett és eloltotta a tüzet. A légitársaságok igyekeznek korlátozni az ilyen eszközök szállítását, általában már csak a
kézipoggyászban engedik, sőt újabban a menet közben történő telefontöltést is tiltják.
A lítiumion és a lítium-polimer akkumulátorok már korábban is okoztak problémát,
többek között a Boeing 787-es gépek beüzemelésekor, amit a gyártónak jelentős
áttervezéssel sikerült orvosolni, valamint tavaly világszinten megtiltották egy ismert
mobiltelefon-típus repülőn, bekapcsolt állapotban történő szállítását. A baleset-vizsgálati jelentések szerint egy teherszállító gép évekkel ezelőtti katasztrófájánál is közrejátszott a raktérben szállított nagy mennyiségű lítiumion akkumulátor.
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zatoké jóval alacsonyabb volt tavaly, mint
az azt megelőző évben.
Az év végi jelentés elemzésekor fontos
tudni, hogy a közölt adatok csak a kereskedelmi utasszállító és cargo repülőgépek
baleseti statisztikáit tartalmazzák, abból is
a legalább 14 utas szállítására alkalmas
alapváltozatokat. Nincsenek benne a katonai repüléshez kapcsolódó balesetek,
amelyek közül nem szabad elfelejteni az
idén Mianmarban történt katasztrófát, amikor a légierő szállítógépe tengerbe zuhant,
és összesen 122 ember vesztette életét.
Ugyanakkor a katonai szállítással összesített lista is a légi közlekedés történetében
mért legalacsonyabb számokat mutatja.
A szakértők szerint a légi közlekedés
biztonságának javulása nem meglepő, hiszen ezen közösen dolgoznak a gyártók, a
hatóságok, a nemzetközi repülési szervezetek és a légitársaságok. Jelentősen fejlődött biztonságban Afrika és Dél-Amerika.
Ugyanakkor az elképesztően jó 2017-es
adatok mögött vélhetően jó adag szerencse is található. Ezt a sejtést 2018 első két
hónapja is igazolta, ugyanis már két utasszállító repülőgéppel történt katasztrófáról
is érkezett hír. A Saratov Airlines Antonov
An-148-as regionális utasszállítója 66 emberrel a fedélzetén Moszkva közelében
lezuhant, valamennyi utasa és a hatfőnyi
személyzet is életét vesztette. Pár nappal
később Dél-Iránban hegynek ütközött az
iráni Aseman légitársaság egyik ATR-72-es
regionális utasszállítója, a tragédia 60 utas
és a hatfőnyi személyzet életét követelte.

