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Újra belevág a távolsági közösségi
közlekedés reformjába a kormány
ANDÓ GERGELY

Sokak fülébe máig cseng Orbán Viktor
miniszterelnök beismerése még 2012ből, hogy beletört a kormány bicskája a
közösségi közlekedés reformjába. Úgy
tűnik, 2018 végére sikerült kellő energiát
gyűjteni ahhoz, hogy ismét belevágjanak
a feladatba. Az ehhez szükséges személycseréket példás gyorsasággal hajtották végre, a kellő politikai felhatalmazások
is szemlátomást megérkeztek az érintettekhez. Enyhe üröm az örömben talán
csak az lehet, hogy „bedobták a gyeplőt”
a lovak közé, azaz a közszolgáltatást végző (állami) cégektől várják most el, hogy
tegyenek le egy közös, kompromisszumos javaslatot a menetrend, a jegykiadás
és az utastájékoztatás összehangolására
– miközben azért ehhez európai példák
alapján szükségeltetik valamiféle központi
„vezérelv”, de legalábbis koordináció.
Három – közlekedési ügyekben –
„erős emberét” is ráállította a miniszterelnök a közösségi közlekedés reformjára.
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban Fónagy János miniszterelnöki
biztos vezetésével állt fel egy munkacsoport, melynek feladata a „Volánok” és a
„MÁV” szolgáltatásainak összefésülése.
Fónagy úrról köztudott, hogy a víziója egy
MÁVAUT típusú cég lenne, ahol a vasúti
és buszos közszolgáltatást ugyanaz a
cég végezné. Ez nem „ördögtől való”, és
nemcsak azért, mert Nyugat-Európában
számos példát találunk rá, hanem mert
valóban lehetnek olyan szinergiahatások,
amik így kihasználhatók a szolgáltatási
színvonal emelése érdekében. Ezzel kapcsolatban elsősorban a nem tervezett (vis
major) események esetén szükséges vonatpótlás megszervezését lehet említeni.
A ma regionális cégekben működő Volán
társaságok együttműködési készségét
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Dávid Ilona

Fónagy János

növelendő, a Volánbusz Zrt., valamint a
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zrt. vezérigazgatójának nevezték ki Dávid
Ilonát, a MÁV eddigi elnök-vezérigazgatóját, aki ezzel párhuzamosan a GYSEV és
a HUNGRAIL elnöke is maradt. Fekete
Antal, a két buszos cég eddigi vezetője
közös megegyezéssel távozott posztjáról. A MÁV Zrt. új elnök-vezérigazgatója
Homolya Róbert lett, akinek eddig közlekedéspolitikáért felelős államtitkárként
volt rálátása a vasúttársaság életére.
Dávid Ilona gyors tempóban kezdte felépíteni a két társaság új menedzsmentjét.
A MÁV Zrt.-ből Bádonfainé Szikszay Erzsébet érkezett vele, aki a MÁV gazdasági általános vezérigazgató-helyetteseként
dolgozott, így meghatározó szerepe volt
a cég pénzügyi helyzetének folyamatos
javításában. Őt Magyar Beatrix váltotta,
aki a MÁV-HÉV-nél töltött be eddig hasonló beosztást. A MÁV-HÉV-nél így hármas vezetőcsere történt (lapzártánkig) a
menedzsmentben. A vezérigazgató Pál
László helyett Keresztes Péter lett, aki
az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkezett a céghez (ahol eddig fb-tag
volt), ő közlekedésmérnökként végzett a
Műszaki Egyetemen (BME), a szaktárca
előtt a BME háttérintézményeinél dolgozott. Pál László a MÁV-ban betöltött fel-

Homolya Róbert

adatait továbbra is ellátja, így a társaság
igazgatósági tagsága mellett a cégnek
stratégiai vezérigazgató-helyettese is.
Sánta Zoltán, a MÁV-HÉV eddigi üzemeltetési vezérigazgató-helyettese szintén a
Volánbusznál folytatja szakmai pályafutását, utódjáról már az új vezérigazgató döntött, aki a MÁV-START korábbi értékesítői
vezetőjét, Kazai Katalint bízta meg a feladattal (ő az elmúlt egy évben már a MÁVHÉV-nél dolgozott szakértőként).
A Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára lett Pafféri Zoltán, aki
új beosztásában a társasági portfólióért
felel. A belgrádi vasútépítésért felelős
projektcég, a Magyar-Kínai Vasúti Zrt.
korábbi vezérigazgatója azonban nem
szakadt el a közlekedés világától, a MÁV
Zrt.-ben igazgatósági, a Volánbusznál felügyelőbizottsági tag.
A kormányzati cél elérésének módja
a fentiek ellenére sem teljesen világos,
a közösségi közlekedés reformja ugyanis megvalósulhat a buszos cégek és a
legnagyobb hazai vasúttársaság, a MÁV
Zrt. összevonásával, de anélkül is. Az így
esetlegesen létrejövő MÁVAUT cégbe a
GYSEV aligha integrálható, így felmerülhet, hogy a GYSEV megkaphatja „apportként” az általa vasúton kiszolgált térség
autóbuszos közszolgáltatási feladatait is.
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Mozgásban a légiközlekedési piac: LOT, CSA, WIZZ

Nyolcvan • Kilencven • Száz
Nyolcan év telt el azóta, hogy a
LOT lengyel légitársaság repülőgépe első alkalommal teljesített
közvetlen légijáratot Budapest és
Varsó között. Kilencvenéves a CSA,
a cseh állami légitársaság. Mindeközben 100 gépesre növelte Közép-Európa vezető légitársasága,
a magyar kötődésű Wizz Air Airbus
flottáját.

WIZZ: a Bálna és a versenytársak felett…
A CSA regionális repülője Budapesten

Fotók: Schulek Tibor

A LOT repülőgép-karbantartó szolgáltatást is tervez Ferihegyen

Régi társaság, nagy tervek
A LOT első járata 1938 júliusában a Budapesttől délnyugatra található Budaörsi Repülőtéren szállt le, a magyar főváros már
akkoriban is fontos európai célállomás volt
a lengyel légitársaság számára. A II. világháború kitörése után a Varsó és Budapest
közötti kapcsolat megszakadt, és csak
1949-ben állították helyre. Az útvonalon
Il-12, Il-14, Il-18, majd később Tupoljev sugárhajtású gépek közlekedtek. Ma a LOT
ezen az útvonalon nem kevesebb, mint
öt járatot kínál naponta, az utasforgalomtól függően Embraer sugárhajtású vagy
Q400-as turboprop gépekkel.
Nyolcvan évvel az első budapesti járat
után, ismét nagyon fontos a LOT számára
Budapest. A fejlődő lengyel cég itt alakította ki első külföldi bázisát, ahol ezen a
nyáron egy 787-es repülőgéppel közvetlen légi összeköttetést alakított ki New
York és Chicago felé, miközben Krakkót
is felvette a célállomások közé, valamint
várhatóan 2019 februárjától elindítja új járatát Ferihegyről London City repülőtérre.
A társaság úgy véli, minden esély megvan rá, hogy a budapesti járathálózata a
későbbiekben tovább bővüljön. A LOT
jelenleg 70 fős repülőgép-személyzetet
foglalkoztat Budapesten, akik elsősorban
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a Budapest–New York és a Budapest–
Chicago viszonylaton teljesítenek szolgálatot. A lengyel légitársaság már korábban
bejelentette, hogy 2019 végéig 300 pilótát kíván felvenni a közép-kelet-európai
régióból, akiknek egy része Budapesten
állomásozik majd. A LOT üzleti várót és repülőgép-karbantartó szolgáltatást is nyit
a budapesti repülőtéren.

Koreai kapcsolat: törölve
A CSA, a cseh állami légitársaság októberben ünnepli alapításának 90. évfordulóját, amivel Európa második legrégebbi
aviatikai cégének számít, világviszonylatban pedig az ötödik. A társaság az első
belföldi járatát 1928. október 28-án, a
független Csehszlovákia létrejöttének 5.
évfordulóján indította el, majd másnaptól
menetrend szerint repült Pozsony felé.
Később Zágráb, Dubrovnik és Moszkva,
majd 80 évvel ezelőtt, 1938. augusztus
1-jén Budapest is felkerült a csehszlovák
szállító térképére. Érdekesség, hogy a
CSA repülte a szovjeteken kívül a korai sugárhajtású típust, a Tu-104-est, amellyel
1957-ben a világon a harmadik rendszeres „jet” összeköttetést indította el, természetesen Moszkva irányába. A 2000-es
évekre a korábbi szovjet típusokat Boe-

ing, Airbus és ATR gépekre cserélték,
majd a SkyTeam szövetség keretei között
próbáltak az egyre fokozódó versenyben
helyt állni. 2013-tól négy éven keresztül
a társaság 44 százalékos tulajdonrésze a
Korean Air kezében volt, de az ázsiai testvérségből jelentős piaci előny nem származott, így tavaly szinte a teljes tulajdonrész a Travel Service tulajdonosi köréhez
került. A CSA 2017-ben 2,9 millió utast és
9228 tonna árut szállított 25 ország 50
célállomására.

Kétpercenként Wizz Air
Működésének 14. évében 100 gépesre
bővült a Wizz Air flottája. Az ünnepi öltözetbe bújtatott Airbus A321-es nyártól
repül a budapesti bázis 13. gépeként. A
WIZZ idén nyáron 141 repülőtéren van
jelen és éves szinten 168 ezer járatot üzemeltet, átlagosan minden második percben felszáll egy Wizz Air repülőgép valamerre. A légitársaság flottája az év végére
108 repülőgépesre nő, az A321-esek
aránya növekszik a flottában, miközben
a gépek átlagéletkora alig négy év lesz.
A WIZZ a magyar piacon 5,8 millió ülést
kínál 2018-ban két bázisán: Budapesten
13 géppel, Debrecenben pedig egy, hamarosan két géppel.
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Itt a világ első vezető nélküli villamosa
A Siemens Mobility a ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH-val közösen az
InnoTrans 2018 szakkiállításon tárta a nagyközönség elé a világ első vezető nélküli villamosát bemutató kutatási projektjét.
Az önvezető villamos próbaútjára szeptember 18-tól 21-ig, a németországi Potsdam villamoshálózatának hat kilométeres
szakaszán, valós forgalmi körülmények
között került sor.
A ViP egy Siemens Combino villamost
bocsátott a projekt rendelkezésére. A kísérleti jármű olyan összetett lidar-, radarés kamerás érzékelőrendszerrel rendelkezik, mely „digitális szemként” rögzíti a
villamost és annak környezetét. Ezzel egy
időben komplex algoritmusok „agyként”
értelmezik és értékelik a pillanatnyi üzemi helyzet által nyújtott adatokat, előre
jelezve az adott helyzet további alakulását, majd megfelelő válaszreakciót adva a
forgalmi szituációra. A mesterséges intelligenciájának köszönhetően a villamos a

pálya menti jelzőberendezéseket is figyelembe veszi, megáll a villamosmegállóknál, és önállóan reagál az előtte áthaladó
gyalogosok vagy járművek által okozott
veszélyhelyzetekre.
A Siemens Mobility az első vállalat,
mely kutatási és fejlesztési célból vezető
nélküli villamost mutatott be, ezzel demonstrálva azt is, hogy a társaság miként
alakítja aktívan a közlekedés jövőjét. A
jármű a fejlesztés jelenlegi szakaszában
már képes az alapvető üzemi feladatok
ellátására valós forgalmi körülmények között. Többek között a németországi Ulm
városában a „Siemens Villamos Asszisztens” ütközésre figyelmeztető rendszer
az Avenio M típusú villamos fedélzetén
alkalmazva már elérte kiforrottságát, s

ez fontos mérföldkövet jelentett a vezető
nélküli rendszerek területén. A vonatok és
az infrastruktúra intelligenssé tételével garantálni lehet a helyi és távolsági közlekedés rendelkezésre állását, egyszersmind
növelve annak biztonságát.
A világpremieren bemutatott, vezető
nélküli rendszerrel rendelkező kísérleti
villamost nem kereskedelmi használatra tervezték. A jelenlegi projekt a vezető
nélküli rendszerek technológiai kihívásainak azonosítását, majd a megoldások
kifejlesztését és tesztelését célozza meg,
valós körülmények között.

„Nyilvános
közostorozáson”
a japán szuperexpressz
karbantartói?
Világelső gázüzemű
autóbusz a Scaniától
Az új Scania Interlink Medium Decker távolsági busz cseppfolyósított
gázzal (LNG) üzemelve akár 1000 kilométer hatótávolságot is leküzd.
A hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon bemutatott távolsági autóbuszával a Scania kibővítette alternatív üzemanyagú megoldásainak széles választékát a fenntartható városközi buszközlekedéshez. Amíg számos lehetőség áll a városi és elővárosi autóbuszok szén-dioxid-tudatos
üzemeltetőinek rendelkezésére, addig kevesebb alternatíva kínálkozik
a távolsági buszok piacán, amelyet a Scania most megcélzott. Mivel az
LNG egyre jobban elérhető Európa-szerte – akárcsak a világ sok más
részén is –, a jármű időszerű és életképes alternatívának tűnik.
Az LNG-vel való üzemelés 20 százalékkal is csökkentheti a szén-dioxid-terhelést, miközben jelentősen mérsékli a nitrogénoxidok és a részecskék kibocsátását. Továbbá a zajszint is lényegesen alacsonyabb.
Egyes országokban most kezdik elérhetővé tenni a cseppfolyósított
biogázt, amely 90 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást.
A fenntarthatóság volt a Scania vezértémája az IAA kiállításon, és
most már a vállalat buszkínálatának minden tagja üzemeltethető alternatív üzemanyagokkal – a Scania Citywide LE Suburban hibridtől a Scania
Interlink High Decker hidrogénezett növényi olajjal (HVO) működő változatáig. Ráadásként a Scania a hannoveri expón bemutatta az akkumulátorról üzemelő elektromos Citywide Low Floor modellt is, amely már
jelenleg is közlekedik az észak-svédországi Östersund városában.

Egy japán vasúttársaság védelmébe vette
rendszeres biztonsági gyakorlatának azon részét, amikor a karbantartóknak az óránkénti
300 kilométeres sebességgel haladó sinkanzen
szuperexpressz vasúti pályája mentén kell ülniük
egy alagútban.
„Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy a karbantartó személyzetet megtanítsa arra, hogy munkájuk
minden egyes része fontos, és a vállalatnak nem áll
szándékában változtatni a gyakorlaton” – közölte a JR
West vasúttársaság szóvivője.
A vasúttársaság mintegy 190 karbantartója vett
már részt a gyakorlaton, amelyet 2016-ban vezettek
be azután, hogy előző évben a szuperexpressz egy
külső borítója menet közben lerepült a szerelvényről.
A vasúti pálya menti tartózkodással azt akarják érzékeltetni a karbantartókkal, hogy milyen gyorsan halad
a sinkanzen, és ezért milyen komolyan kell venni a
munkájukat.
A helyi sajtó szerint a gyakorlat ellen számos alkalmazott tiltakozott. „Ez egy borzalmas tapasztalat”
– idézte egyiküket a Tokyo Shimbun napilap.
A Mainichi napilap által idézett karbantartó szerint a
gyakorlat nem más, mint „nyilvános közostorozás”.
A naponta több százezer utast szállító, 1964 óta
működő sinkanzen híres a menetidő pontos betartásáról és biztonságosságáról. Működésének több
mint 50 éve alatt egyetlen súlyos baleset sem történt
vonalain.
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Dinamikusan terjed az e-vonatjegy vásárlás
Több mint 580 millió forintot hagyott az utasok zsebében a MÁV-START az önkiszolgáló csatornákon keresztül megvásárolt vasúti jegyekre adott kedvezmények révén, egyúttal 275 millió forinttal több menetdíjbevételt is elkönyvelhetett
eddig a vasúttársaság.
Az önkiszolgáló csatornákon keresztül
január elsejétől szeptember 2-ig vásárolt
e-vasúti menetjegyekre az utasoknak

Fotó: MÁV-START

nyújtott kedvezmények összértéke meghaladta az 580 millió forintot. A tavaly
decemberi menetrendváltáskor bevezetett 5, 10, 20 százalékos kedvezmények
ugyanakkor jelentős, 275 millió forintos
többletet eredményeztek a MÁV-START
menetdíjból származó árbevételében. Az
utasok körében ugyanis egyre nagyobb
népszerűségnek örvend az online vásárlás és ezen belül az e-vonatjegy. Idén
közel hatmillió jegyet vásároltak online
(ideértve a Vonatinfó mobilapplikációs
jegyvásárlási lehetőséget is), ebből 4,5
millió volt az e-vonatjegy. Az elektroni-

Magyarországon is elérhető
a Wizz Air Pilótaakadémia
Lengyelország, Románia és Bulgária után a Wizz Air hazánkban is elindítja a Pilótaakadémiáját. A program repülni
még nem vagy kevéssé tudó fiatalok számára lehetőséget
biztosít a kereskedelmi pilóta engedély megszerzésére, és
esélyt nyújt, hogy a társaság pilótájaként dolgozzanak.
A program keretein belül a WIZZ a tandíj jelentős részének előfinanszírozásával támogatja a bizonyos feltételeket teljesítő jelentkezőket, hogy ezzel is könnyítse pilótakarrierjük beindítását.
A magas minőségű, a Wizz Air szigorú követelményeinek megfelelő oktatást szerződött pilótaképző szervezetek biztosítják:
a magyar Tréner Kft. (Nyíregyháza) és a görög Egnatia Aviation
(Kavala). A 17–21 hónapos integrált képzési program 750 óra
földi képzésből, 60 óra szimulátoros gyakorlatból és 145 óra repülési gyakorlatból áll.
A Wizz Air Pilótaakadémia célja a kezdetektől fogva az, hogy
végigsegítse a kadétokat a programon, teljesen felkészítve őket
a Wizz Airnél indítandó karrierjükre. A program lengyelországi,

romániai és bulgáriai indulása óta már négy kurzus kezdődött
el, ahol öt hónap intenzív tréninget követően az első két kadétcsoport 100 százalékos sikerrel jutott túl az első értékelésen.
A Pilótaakadémia és minden további szükséges tréning elvégzése után első tisztként kezdhetnek dolgozni a Wizz Air járatain,
majd további gyakorlat megszerzésével válhatnak a későbbiekben kapitánnyá és/vagy Airbus A320/A321 oktatóvá.

A Wizz Air Pilótaakadémia első csapata a tréningközpontban

Üzleti intelligenciával erősít a NÚSZ
Business intelligence szolgáltatásokkal lép piacra a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. Az új üzletág az útdíjfizetéssel és úthasználattal kapcsolatos,
növekvő tudományos és üzleti igényeket elégíti ki. Az üzletág fejlesztése Kitta
Gergely stratégiai és kormányzati kapcsolattartásért felelős igazgató feladata lesz.
A közúti személy- és áruszállítás mértéke
az Európai Unióban és Magyarországon
is növekszik, ezért az útdíjfizetéssel kapcsolatos üzleti és tudományos célú adatok
feltárása az elmúlt időszakban nyilvánvaló
piaci igénnyé formálódott a NÚSZ Zrt.-nél.
A társaság a díjfizetéshez kapcsolódó közlekedés és úthasználat tekintetében hatalmas adatvagyonnal bír, ami évente több
mint egymilliárd regisztrált eseményt és
4
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kus vásárlás esetében 67, az e-vonatjegyeknél 101 százalékos a növekedés az
előző év hasonló időszakához képest.
Az internetes jegyvásárlási rendszerben 10-ből 9 esetben az e-vonatjegyet
választják az utasok, akik felfedezték
és megszerették a kényelmes és gyors
mobilapplikációs jegyvásárlást is, mivel
a Vonatinfó használatával időt lehet megspórolni a pénztárak előtti sorban állás
elkerülésével. A mobilalkalmazáson belüli jegyvásárlás június 20-i bevezetése
óta már csaknem 220 ezer e-vonatjegyet
váltottak a Vonatinfón. Összességében
az önkiszolgáló csatornák részesedése
14,5 százalékról 18,9 százalékra nőtt
az utasszám tekintetében. Az árbevétel
terén szintén jelentős, ötszázalékos az
emelkedés.

10 terabyte elemezhető adatmennyiséget
jelent.
„A big data elemzés jelentősége fokozatosan nő a világban. Egy állami vállalatnak
gondos gazdaként kell bánnia a rábízott
vagyonnal, és ez alatt – a kor szellemének
megfelelően – az adatvagyont is értem,
amit fejleszteni és hasznosítani szükséges. Az operáció mellett az innovációra
helyezzük a hangsúlyt a NÚSZ-nál, amiben

az üzleti intelligencia képesség erősítésének fontos szerepe lesz” – közölte Bartal
Tamás, a NÚSZ Zrt. vezérigazgatója.
Az üzleti megrendelések teljesítése
mellett idővel olyan elemzéseket szeretnének széles körben, ingyenesen elérhetővé
tenni, amelyek közérdeklődésre tarthatnak
számot, társadalmilag hasznosak, és főként
a tudományos életben dolgozók vagy a felsőoktatásban tanulók előmenetelét segítik.
A tervek szerint a NÚSZ business
intelligence szolgáltatásait főként tanácsadócégek, fuvarozók, logisztikai, közlekedési és energetikai vállalkozások veszik majd
igénybe. A társaság a szolgáltatás igénylőitől
kizárólag a szakmai anyagok előállításának
költségtérítését kéri el megbízási díjként.

HÍREK

TELEVONAT: fapados áron svájci kényelem

Szeptember 30-ától vasárnaponként a
délutáni csúcsidőszakban új távolsági
szolgáltatást vezetett be a MÁV-START a
nyírségi megyeszékhelyről a fővárosba
tartó utasok részére. A 17:08-kor induló TELEVONAT Nyíregyházától Budapest-Nyugati pályaudvarig csak három
helyen: Debrecen (17:38-kor), KőbányaKispest (20:10-kor) és Zugló vasútállomáson (20:18-kor) áll meg, a Nyugatiba
20:27-kor érkezik. A különleges mentesítő járat kizárólag speciális, úgynevezett TELEVONAT-jeggyel vehető igénybe,
melynek ára rendkívül kedvező: Nyíregyházáról 2490, Debrecenből 2210 forintba
kerül, de még olcsóbb, ha az utas az önkiszolgáló csatornák valamelyikén keresztül
váltja meg a jegyét. Jegyautomatás vásárlásnál ugyanis csak 2366, illetve 2100
forintot, az e-vonatjegyért (akár interneten, akár a Vonatinfóból vásárolva) pedig
mindössze 2241, illetve 1989 forintot kell
fizetni. A TELEVONAT-tal történő utazáshoz más kedvezmény nem vehető igénybe, így például START Klub VIP vagy Pré-

Fotó: MÁV

TELEVONAT néven új szolgáltatást vezetett be – egyelőre kísérleti jelleggel
– szeptember 30-ától a vasárnap délutáni csúcsidőszakban a MÁV-START.
A Nyíregyházától Debrecenen át Budapestig közlekedő FLIRT motorvonaton
egyedi, kedvező ár és garantált ülőhely
várja az utasokat.

mium kártya sem használható fel. A jegyet
cserélni nem, visszaváltani viszont lehet,
a vonat menetrend szerinti indulása előtt
legkésőbb egy órával. A másodosztályú
járműveken az ülőhely garantált, mivel az
adott TELEVONAT-járatra a rendelkezésre
álló 400 ülésnél több menetjegyet nem értékesít a vasúttársaság. Az ülőhelyeket az
utasok érkezési sorrendben, a jegyeken
feltüntetett egységben foglalhatják el. A
járaton kutya és kerékpár nem szállítható.
A TELEVONAT a svájci Stadler Rail által
gyártott FLIRT motorvonatokkal közlekedik. A FLIRT-ök a kor követelményeinek
megfelelően korszerű utastájékoztató
rendszerrel, légkondicionált, alacsonypadlós, kerekesszékek és babakocsik

fogadására is alkalmas utasterekkel, mozgáskorlátozottak által is könnyen használható mosdóval, WIFI-vel, mobiltelefonok
és laptopok töltésére alkalmas hálózati
csatlakozókkal rendelkeznek.
A vasárnap délutáni csúcsidőszakban
Nyíregyházáról Budapestre a járatok közel
100 százalékos kihasználtsággal, vonatonként nemegyszer csaknem 700 fővel
közlekednek. A vasúttársaság célja, hogy
az utasok széles körének vonzó, olcsó,
gyors, de legfőképpen biztonságos alternatívát nyújtson a belföldi távolsági közlekedésben. A vonatozás továbbra is az
egyik legbiztonságosabb utazási forma,
ráadásul automatikusan utasbiztosítás illeti meg az utasokat.

Budapest Airport: utasmóló, parkolóház
Felavatták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vadonatúj utasforgalmi épületét,
a 2B oldali utasmólót, vagyis a pier B-t. Mivel az utasforgalom bővül, a parkolási
igények is dinamikusan nőnek. A Budapest Airport válasza: hatszintes parkolóház.
A jövőben a több mint 10 ezer négyzetméteres, a 2B Terminálhoz tartozó utasforgalmi épületből szolgálják ki a nem-schengeni irányokba induló járatokat, így például
az Észak-Amerikába vagy a Perzsa-öböl
térségébe tartó széles törzsű, interkontinentális repülőgépeket. A legújabb repülőtéri beruházás mindössze másfél év
alatt készült el. Az első betonlapokat az
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építkezéshez 2017. március 1-jén törték
fel a kivitelező fővállalkozó, a KÉSZ Építő
Zrt. szakemberei, és az első repülőgépet, vagyis a Wizz Air asztanai járatát már
2018. augusztus 1-jén, csupán 17 hónap
elteltével indíthatták el az új kapukon keresztül. Azóta fokozatosan veszik birtokba
az új létesítményt az utasok. A beruházás
teljes költsége eléri a 7,8 milliárd forintot
(25 millió euró), amit a Budapest Airport
saját forrásból finanszírozott.
Az új létesítményre nagy szükség volt,
hiszen Ferihegyen immár négy éve folyamatosan kétszámjegyű, sokszor 14–15
százalékos az utasforgalom növekedése,
a nem-schengeni desztinációkra pedig
még ennél is nagyobb bővülés jellemző.
Idén nyáron már 44 légitársaság kínált
130 úti célra közvetlen repülőjáratot Budapestről, míg augusztusban újabb utas-

forgalmi csúcs dőlt meg: 1 527 620 induló
és érkező utast regisztráltak.
Az utasforgalom rekord méretű növekedésének köszönhetően a parkolási igények is dinamikusan nőnek a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtéren, ezért a Budapest Airport hatszintes parkolóházat épít
a 2. Terminál előtti parkolóterületen. Októbertől módosul a parkolási rend a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér termináljai
körül, ekkor veszi kezdetét a BUD 2020
repülőtér-fejlesztési program keretében
megvalósuló új parkolóház kivitelezése.
A több millió euróba kerülő épület 2500
parkolóhelyet biztosít majd a repülőtérre
érkező autósoknak; átadása 2020 második negyedévében várható.

INTERJÚ

Érsek István, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára

„Előbb-utóbb minden
ügyfelünk elfogadja:
értük vagyunk, nem ellenük”
A szaktárca hatékony és ügyfélorientált ügyintézést vár el a közlekedési hatósági területtől, ezért a
területért felelős helyettes államtitkárság a korszerű innovációs megoldások bevezetését, a felelős hatósági ügykezelést és a jogkövető
vállalkozások támogatását helyezi
a tevékenysége középpontjába. A
munkát a nemrég helyettes államtitkárnak kinevezett Érsek István
irányítja, aki vérbeli NKH-s volt,
majd a KTI-nél töltött el egy rövidebb időszakot, és onnan érkezett
az Innovációs és Technológiai Minisztériumba.
– Ön korábban a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) egyik vezetője volt, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba olvadás előtt elnökhelyettes és a Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal munkáját
irányította. Hol, mit csinált azt követően,
illetve milyen érzésekkel fogott bele ismét a közlekedési hatósági ügyek intézésébe?
– A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkári kinevezésem
előtt a Közlekedéstudományi Intézet Stratégiai, Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Igazgatóságát vezettem. Ezt megelőzően
közel 10 évig dolgoztam a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, így lehetőségem volt
megismerni a közlekedési ágazatot érintő
hatósági ügyek fontosságát, a különböző eljárások összetettségét, a felmerülő
problémák hatékony megoldásának módjait. A szakterületen tevékenykedő kollégákkal régi ismeretség köt össze, ezért
számomra alapvető cél, hogy az érdemi,
szakmai munkájukat az új posztomon is
hasznosan tudjam támogatni.

– Rendben lezajlott elődjével az átadás-átvétel? Most már „csak” a tényleges munkájára koncentrálhat?
– A kormányzati struktúra változása
nem öncél, szemléletváltást is tükröz,
amelynek eredményes gyakorlatba ültetéséhez új vezetőkre lehet szükség. Az
Innovációs és Technológiai Minisztérium

elsődleges elvárása a közlekedési hatósági területtel szemben a hatékony és
ügyfélorientált ügyintézés. Ennek megfelelően a korszerű innovációs megoldások
bevezetése, a felelős hatósági ügykezelés és a jogkövető magatartást tanúsító
vállalkozások támogatása került a mun
kánk fókuszába.
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– Melyek a helyettes államtitkárság
előtt álló legnagyobb kihívások és legfontosabb célok?
– A szakterület jellegéből fakadóan az
egyértelmű szándék csak az lehet, hogy
a hatósági tevékenységet magas szinten
és erőteljesen jelenítsük meg a közlekedés valamennyi ágazatában. A hatóság
akkor tud jól működni, ha határozott és
erős kontrollt tart. Képesnek kell lennie
azonban arra is, hogy a szabályok betartásának szükségességét felismertesse
a közlekedési szektor egyéb képviselői,
az ügyfelek, a vállalkozások körében is.
A partnerek egyre inkább érzékelik, hogy
tevékenységüket a hatóság védeni, támogatni tudja. A piaci szereplők így már
nemcsak a szigorú számonkérést, hanem
a javukra váló értéket is látják a működésünkben.

– Mivel a közlekedési hatóság ma már
az Innovációs és Technológiai Minisztérium része, nyilvánvaló igény, hogy az innováció ne csak a gazdasági szereplőknél,
hanem az állami tevékenységben, a közlekedési hatósági munkában is megjelenjen.
A piac számára innovatív hatósági kontrollt,
környezetet biztosító rendszerek bevezetése, korszerű megoldások megtervezése,
kifejlesztése a cél. Arra törekszünk, hogy
a tevékenységünk minden érintett szereplő
számára látható és elismert legyen. Ebbe
beletartozik, hogy a feladatellátásunkat
vizsgáló uniós vagy más nemzetközi szervezetek is visszaigazolják: a magyar hatóságok jól végzik a munkájukat.
– Az általános „munkaerőhiány”
mennyire sújtja a hatóságot? Milyen
végzettségű, tapasztalatú embereket
keresnek leginkább?

A szakterület jellegéből fakadóan az az egyértelmű szándékunk,
hogy a hatósági tevékenységet magas szinten és erőteljesen
jelenítsük meg a közlekedés valamennyi ágazatában.
– Mi a különbség az egykori NKH és
a minisztériumi keretek között működő
közlekedési hatóság között, és ebből
mit érzékelnek az ügyfelek?
– Bízom abban, hogy előbb-utóbb
mindenki elfogadja: értük vagyunk,
nem ellenük. Ebből a szempontból tehát nincs koncepcióváltás, hiszen az
elsődleges feladatunk az, hogy a lépéseink – akár közvetlen, akár közvetett
módon – fokozzák, javítsák a közlekedésbiztonságot, annak érdekében, hogy
minél kevesebb halálos vagy személyi
sérüléssel járó baleset történjen. Nincs
szó koncepcióváltásról a feladatunk
másik alappillére esetében sem, változatlan szándékunk az, hogy a tisztességesen működő szereplőket megvédjük a jogtalan előnyökhöz hozzáférni
igyekvőktől. Nekem az a dolgom, hogy
megtaláljam azokat a lehetőségeket,
amelyekkel ezt a két elvárást teljesíteni
tudjuk.
– Milyen plusz lehetőséget jelenthet
a közlekedési kormányzathoz való közelség a hatósági munka színvonalának
növelése szempontjából?

– Az elvárható szakmai színvonalon
végzett munkához jól képzett, felkészült
szakemberekre van szükség. A munkatársaim évtizedes tapasztalatom szerint ilyenek, most képesnek kell lenniük felvenni
a tempót, és alkalmazkodni az innovációs
fókuszú minisztérium elvárásaihoz is.
– Mennyire elégedett a hatósági ellenőrzések számával, megállapításaival
az egyes alágazatokban (közút, vasút,
hajózás, légi közlekedés)?
– Fontosnak tartom, hogy a hatóság
is megkeresse azokat a technológiákat,
amelyekkel hatékonyan és jól tudja kiszolgálni az ügyfeleket. Ezek bevezetése, alkalmazása felgyorsítja, ésszerűsíti
az ellenőrzés folyamatát, márpedig ha
az ellenőrzés egyszerűbbé válik, akkor
ezzel kisebb terhet teszünk az ügyfelekre. Az automatizált ellenőrzési rendszerek elsődleges haszna, ha általuk csak
azokat vonjuk ellenőrzés alá, akiknél egy
kockázatelemzés alapján azt látjuk, hogy
valamilyen gond lehet a tevékenységükkel. A tisztességes vállalkozásoknál így
nem okozunk felesleges időveszteséget,
nem terheljük őket indokolatlanul bürok-

ratikus többletfeladatokkal. Az innovációs
technológiák tehát nemcsak költséghatékonyabban üzemeltethetők, hanem az
ügyfélorientált hozzáállást is erősítik.
– Örök dilemma az engedély nélküli
fuvarozás, úgy a személyszállításban,
mint az árufuvarozásban. Hogy teljesülnek az e téren kitűzött hatósági célok?
Miért nem sikerül e témában megnyugtatni az érdekképviseleteket, hiszen szerintük mindig találnak az élelmesek új
kibúvót.
– Helyes döntéseket akkor tudunk
hozni, ha minden irányból megvizsgálunk
egy adott problémát. Jogalkalmazó hatóságként kiemelt feladatunk a megfelelő
piacvédelem, a jogkövető magatartás
elérése a személyszállításban és az árufuvarozásban is. A hazai érdekképviseletekkel fenntartott folyamatos párbeszéd
alapján kijelenthető, hogy a közúti ellenőrzések célirányossága és hatékonysága szerintük is jelentősen nőtt az elmúlt
időszakban. E területen további jelentős
fejlesztéseket tervezünk, a szakmai szervezetekkel itt is kiemelt együttműködésre
törekedve.
– Szakmai konferenciákon legtöbbször a közúti ellenőrzések témakörében
adott elő, gyakran a fuvarozói érdekképviseletek felkérésére, ami az együttműködésre való készségét bizonyítja. Továbbra is nyitott a szakmai szervezetek
megkereséseire? Számít-e munkájában
e szervezetek támogatására, észrevételeire, javaslataira?
– Muszáj rendszeresen beszélgetnünk a szakmájukat a napi gyakorlat alapján csak az asztal másik oldaláról érzékelhető mélységben értő kollégákkal. Az
általuk elmondottak közvetve hasznosulhatnak a közlekedésigazgatásban dolgozók munkájában.
– Régóta a közúti közlekedésbiztonság ügyének „szószólója”. Új pozíciójában – háttérben egy helyettes
államtitkári adminisztrációval – milyen
lehetőségei vannak/lesznek a még biz-

Innovációs technológiák alkalmazásával felgyorsítjuk,
ésszerűsítjük az ellenőrzés folyamatát, márpedig ha az ellenőrzés egyszerűbbé válik,
azzal kisebb terhet teszünk az ügyfelekre.
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A közlekedésbiztonság javításának, a közlekedési kultúra fejlesztésének
legfontosabb eleme a képzés, a nevelés.
Új elemekkel gazdagítva folytatjuk a megkezdett szemléletformáló programokat.
tonságosabb közlekedés előmozdítására?
– A közlekedési hatóságnak mint az
ügyfelekkel leginkább találkozó minisztériumi szervezetnek továbbra is kiemelt feladata lesz a Közúti Közlekedésbiztonsági
Akcióprogramban meghatározott intézkedések szakmai támogatása. A közlekedési hatóság mindig is részt vett a társadalmilag rendkívül hasznos, nagy tömegeket
elérő közlekedésbiztonsági programok
megvalósításában. Ha hosszútávon gondolkodunk a közlekedésbiztonság javításáról, a közlekedési kultúra fejlesztéséről,
akkor ennek a legfontosabb eleme a képzés, a nevelés. A gyerekek esetében már
a jövő közlekedő nemzedékeinek a felkészítését végezzük, rajtuk keresztül pedig
– ez lényeges tapasztalat – a szülők tudatos, jogszabálykövető magatartására is
hatással lehetünk. Minden erőnkkel azon
leszünk, hogy – sok egyéb feladatunk
mellett – folytassuk, új elemekkel gazdagítsuk a megkezdett szemléletformáló és
képzési programokat.
– Mennyire működnek együtt a szakminisztérium és a kormányhivatalok?
Kell-e, érdemes lenne-e beavatkozni az
elsőfokú hatósági munkába jogszabálylyal, erősebb koordinációval?
– Napjainkban a közlekedési hatóság a különböző területein már jól szabályozott keretek között működik, eljárási rendje letisztult. Jogos elvárás az
állampolgárok részéről, hogy az állam
ne költsön adóforintokat fölösleges, párhuzamosan fenntartott erőforrásokra.
Hasonlóképpen nagy nyomatékkal jelentkező igény, hogy megfelelő hatósági
fellépés szabjon gátat a visszaéléseknek,
a tudatosan szabálysértő vállalkozásoknak. Ezeket az álláspontokat kell nekünk
összehangolni, harmonizálni. Fontos
napirenden tartani, hogy miként lehet a
folyamatokat átszervezni, jogszabály-változtatásokkal hogyan lehet optimálisan
alakítani a rendszeren a hatékonyabb
működés, a szakmai célok elérése és

az ügyfelek színvonalasabb kiszolgálása
érdekében.
– Az egész közlekedési ágazat sikere az Önök, illetve a kormányhivatalokban működő közlekedési hatóságok
munkáján is múlik. Miképpen tudnak
megfelelni ennek a komoly társadalmi
és szakmai kihívásnak?
– Kiemelten fontos kormányzati szándék az ügyfelek adminisztratív terheinek
csökkentése, akár természetes, akár jogi
személyekről legyen szó. Határozottan kiállunk amellett is, hogy csak akkora terhet
rójunk az ügyfelekre, amennyi a jogszerűség betartása érdekében még éppen
szükséges, és egy kicsivel sem többet.
Ennek egyik kézzelfogható megjelenési
formája – többek között – a deregulációs
tevékenység, amelyet rendszeresen végez is a kormányzat. Abban hiszek, hogy
ennek folyamatos feladatnak kell lennie,
azaz állandó jelleggel vizsgálnunk kell a
saját tevékenységünket abból a szempontból, hogy melyek azok a lépések,
amelyekkel jobbíthatók, vagy amelyek elhagyásával, módosításával egyszerűbbé
tehetők az ügyfelek hétköznapjai.

kell majd a járművek tengelyterhelését,
összsúlyát.
– Nemrég a hatóság visszavonta egy
vasúttársaság magyarországi biztonsági tanúsítványát, ami szinte példátlan
a hazai vasúttörténetben. Milyen okok
vezettek ehhez? Egy ilyen döntés hogyan hat ki a társaság működésére más
országokban, értesítik erről az esetleg
érintett társhatóságokat?
– A vasúti biztonsági hatóság feladata a vasúti közlekedés biztonságának
ellenőrzése. Az ellenőrzéseket éves terv
alapján végezzük, tartunk közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket is területi bontásban, de rendkívüli ellenőrzést is bejelentés vagy megtörtént esemény alapján. A
vizsgálati ütemezés nem a szállítási teljesítmények, hanem kockázatértékelés
alapján áll össze. A közlekedésbiztonsági
ellenőrzéseket a rendkívüli események
gyakorisága, helyszíne, az abban részt
vevő társaságok, személyek szerepe,
a járműállomány jellemzői alapján alakítjuk ki. A mi filozófiánk szerint a piaci
szereplőkkel közös cél a biztonságos,
balesetmentes vasúti közlekedés garan-

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban felkészült és
felelősen gondolkodó kollégákkal dolgozhatom együtt, az összeadódó teljesítmények a közös munka eredményességét segítik.
– Mik a tengelysúlyméréssel kapcsolatos legfrissebb tapasztalatok? Miért nem hallani „túlsúlyos járművekről”?
Megszűnt a probléma, fellélegezhetnek
a közútkezelők?
– A TSM rendszer tipikusan egy innovatív megoldás, amely egyrészt a társadalom minden tagját védi azáltal, hogy
biztonságosabbá teszi az áru- és személyszállító járművek közlekedését, lelassítja az úthálózat állapotának romlását,
másrészt megteremti annak feltételeit,
hogy az a fuvarozó, aki tisztességesen
akarja végezni a tevékenységét, ne kerüljön versenyhátrányba a szabályszegőkkel szemben. Bevezetése és működése
komoly visszatartó erőt jelent, általa Magyarország már most megfelel azoknak
az uniós irányelveknek, amelyek nyomán
a többi tagállamban is folyamatosan mérni

tálása. Minden fél érdekét szolgálja, ha
az iránymutatásunk meghallgatásra talál,
és ennek köszönhetően utas is, áru is biztonságosan eljut úti céljára, rendeltetési
helyére.
– Az NKH-nál betöltött vezetői pozíciói miatt Önt a szakma tősgyökeres
közutasként tartja számon, azonban a
korábbi közlekedési hatóság összes feladata a helyettes államtitkárság irányítása alá tartozik. Mostani megbízatása
– 13 főosztály tevékenységét irányítja
– embert próbáló feladatnak ígérkezik,
nem gondolja?
– Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban felkészült és felelősen gondolkodó kollégákkal dolgozhatom együtt,
az összeadódó, egymást erősítő egyéni
teljesítmények a közös munka eredményességét segítik.
2018. SZEPTEMBER
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Dr. Erb Szilvia, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője

Az EU tagságunkkal kapcsolatos
közlekedéspolitikai törekvések, prioritások
A közlekedéspolitikai kihívásokat Magyarországnak mint európai uniós
tagállamnak az EU-s keretek között érdemes és kell számba venni, a feladatokat is ebben az összefüggésrendszerben célszerű meghatározni,
hangoztatta a kiadónk által szervezett KözlekedésVilág konferencia nyitó
előadásában dr. Erb Szilvia, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
főosztály vezetője.
Az Európai Unió legfontosabb közlekedéspolitikai célja, hogy a tagállamok hoszszabb távon fel tudják venni a versenyt
Kínával, más ázsiai országokkal és az
Egyesült Államokkal, éppen ezért a szabályozórendszerek kialakításakor, illetve
módosításakor és a fejlesztési források
allokálásakor is elsősorban a versenyképességi szempontok kerülnek előtérbe,
jelentette ki dr. Erb Szilvia. Bár a közlekedési alágazatoknak eltérő feladataik,
lehetőségeik, kötődéseik vannak az Unió
felé, ezzel együtt a vasút az első számú
fejlesztendő terület Európában, nem
megfeledkezve természetesen az egyéb
közlekedési módokról. A közúti infrastruktúra fejlesztések előbb-utóbb elérnek egy
határt, ahonnan már nincsenek további
bővítési lehetőségek – ilyen például a jelenleg már napi tízezres kamionforgalmat
bonyolító M1-es autópálya, ahol mindkét
irányban a harmadik sáv létesítésére egyszerűen nincs szabad terület –, ezért a
vasútból kell a lehető legtöbbet kihozni.
A vasúthálózat korszerűsítésekor figyelembe kell venni az Európai Bizottság által
elvárt követelményeket: a Transzeurópai
közlekedési hálózaton (TEN-T) 2030-ra
biztosítani kell a 22,5 tonnás tengelyterhelést, a GSM-R kommunikációt és
ETCS2 vonatbefolyásolást, legalább 100
km/h vonali sebességet, valamint a 740
méter hosszú vonatok közlekedését. A hazai vasútfejlesztések céljai a megyei jogú
városok vasúti megközelítésének javítása,
Budapest és térsége vasúti infrastruktúra
fejlesztése, az árufuvarozási tranzitszerepünk erősítése, a vasúti digitalizáció
fejlesztése, a vasút-villamosítások és a
határon túli nagyvárosok vasúti elérhetőségének javítása. A mindezekhez a
beruházásokhoz felhasználható uniós és
hazai források aránya a 2014–2020/2310
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as időszakban 57–43 százalék, kiemelve,
hogy Magyarország központi költségvetése finanszírozza az EU támogatások (pl.
IKOP, CEF) legalább 15 százalékát és a
nem elszámolható költségelemeket (pl.
állomásépületek), továbbá a Budapest–
Belgrád vasútvonal hazai szakaszának
fejlesztését kínai hitel bevonásával. A vasúti közlekedés modernizálásának alapja
szabályozási oldalról a IV. Vasúti csomag,
amely a korábbi irányelvi jogalkotás helyett immár a tagállamoknak kisebb mozgásteret biztosító rendeletekkel igyekszik
összehangolni és hatékonyabbá tenni az
Európai Vasúti Térség működését, egyidejűleg növelve az Európai Vasúti Ügynökség szerepét, és csökkentve a nemzeti közlekedési hatóságoknál maradó
jogosítványok számát.
A közút tekintetében az Európai Unió
fő törekvése a hatékony, biztonságos és
környezetbarát közlekedés előmozdítása, amit a 3. Mobilitási Csomagban olyan
kulcsszavakkal fejezett ki, mint például
dekarbonizáció, digitális technológiák,
alternatív hajtások, önvezető járművek.
A közúti fejlesztésekre ugyanakkor ebben a ciklusban kevesebb támogatás
érkezik Brüsszelből a tagállamokba. Itthon a megyeszékhelyek, megyei jogú
városok magas színvonalú közúti bekötése, a gyorsforgalmi utak még hiányzó, országhatárokig tartó szakaszainak
megépítése, valamint a komplex útfelújítási program jelenti a prioritást. Ez
utóbbi keretében országosan összesen
845 kilométernyi fő- és mellékút, illetve
50,3 kilométer hosszú gyorsforgalmi
úthálózat újul meg 2017–2018-ban. Az
Unió tervei között szerepel, hogy néhány
éven belül a használatarányos útdíjfizetési
kötelezettséget a személygépjárművekre
is kiterjessze. A matricás rendszer kiveze-

tésével az autósok is nagyobb részt vállalnának a közúthálózat fenntartásában.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője az európai légi
közlekedés előtt álló kihívások között említette egyebek mellett a közlekedésbiztonság, a magasszintű biztonsági előírások
fenntartását, a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentését, a szakképzett munkaerő
biztosítását, a telített légi folyosókkal és telített repterekkel, továbbá az utasjogokkal
kapcsolatos problémák megoldását. Itthon a kormány kiemelt figyelmet fordít
mind a három nemzetközi repülőtér (Liszt
Ferenc, Debrecen Airport, Hévíz – Balaton Airport) fejlesztésére.
A vízi közlekedés támogatása ugyancsak a kormányzati törekvések fókuszában van, itt a stratégiai célok a Duna
hajózási feltételeinek javítása, a kikötők
(Győr-Gönyű, Baja, Mohács) modernizálása, a Folyami Információs Szolgáltatás
(RIS) fejlesztése és a Tiszának – mint
nemzetközi víziútnak – a TEN-T hálózatba
integrálása.

Horváth Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium CEF főosztály vezetője

A 2014–2020-as pénzügyi ciklus
közlekedési célú forrásainak felhasználása
Stratégiai szemlélettel tartott előadást a 2014–2020-as európai uniós
finanszírozási időszak közlekedési célú támogatásainak felhasználásáról Horváth Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium CEF főosztály vezetője, konkrét példákkal érzékeltetve azt a jelentős fejlődési
pályát, amelyet a hazai közlekedési szektor valamennyi ágazata befut az
elmúlt években.
A jelenlegi uniós pénzügyi időszakban
jelentős forrásokat (IKOP, CEF, TOP és
GINOP) fordíthat Magyarország közlekedési beruházásokra, összességében
mintegy 2700 milliárd forint értékben.
Májusi adatok alapján az IKOP-prioritások
közül a nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása esetében 28 projekt rendelkezik megkötött támogatási szerződéssel, a megítélt támogatás közel 600
milliárd forint, aminek több mint a fele már
kifizetésre került. Horváth Beatrix kiemelte az M30-as autópálya Miskolc–Tornyosnémeti és az M0-ás autóút északi szektor
11. sz. főút–10 sz. főút közötti szakaszának előkészítését, valamint az M4-es
Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár)
közötti szakasz megvalósítását. Az IKOP
2. prioritása a nemzetközi (TEN-T) vasúti
és vízi úti elérhetőség javítását célozza,
itt a megkötött támogatási szerződések
száma 40, a 480 milliárdnyi megítélt támogatásból 266-ot már kifizettek. Olyan
projektekről van szó, mint például a
Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy
vonalszakasz rekonstrukciója, a GYSEV
motorvonat-beszerzése és a Püspökladány–Debrecen vasútvonal korszerűsítése. A harmadik számú IKOP-prioritás
célja a fenntartható városi közlekedés
fejlesztése, az elővárosi vasúti elérhetőség javítása. A megítélt 380 milliárd
forintnyi támogatási szerződésen – melyből 180 milliárd került kifizetésre – 30
projekt osztozik, például az M3-as metró rekonstrukciója, a budapesti villamos
és trolibusz járműprojekt I. és II. üteme,
a Rákosrendező–Esztergom vasútvonal
villamosítása, a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer kiépítése vagy a

debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása. A TEN-T hálózat
közúti elérhetőségének javítását célzó
hat beruházás szerepel az IKOP 4. prioritásban. Mintegy 100 milliárd forintot már
kifizettek a 146 milliárd megítélt támogatásból, például az M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötésére (M3–Eger szakasz
megvalósítása), a 21. sz. főút Heves és
Nógrád megyei szakaszainak kapacitásbővítésére, továbbá az R67 Kaposvár és
az M7 közötti szakasz fejlesztésére.
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) a 2014–2020 EU költségvetési
ciklus új támogatási eszköze, a korábbi TEN-T program folytatása, amely az
operatív programoktól eltérően közvetlen
brüsszeli pályázati forrás. Irányítója az
Európai Bizottság, célja pedig a transzeurópai hálózatok (TEN) közlekedési,
energetikai és távközlési „közös érdekű”
fejlesztéseinek támogatása. A főosztályvezető felhívta a figyelmet, hogy a CEFforrásokat elsősorban vasútfejlesztésekre lehet igénybe venni. A kormány olyan
projekteket támogat, melyeknek elővárosi
vonatkozásai is vannak, tehát egyszerre
szolgálják a személy- és az áruszállítás
fejlesztését. A Magyarországnak biztosított 1,075 milliárd eurós (337 milliárd
forint) kohéziós keretet hazánk három pályázati körben teljes mértékben lekötötte,
sőt hárommilliárd forint támogatást kapott
a mindegyik tagállam által megpályázható
általános borítékból, és mintegy 700 millió
forint további uniós támogatást köthet le a
más országok által fel nem használt kohéziós forrásokból. Ezekből az összegekből
összesen 34 projekt támogatása valósul
meg. A „favorizált” vasúti fejlesztések kö-

zül kiemelendő a Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése és kapcsolódó
ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerek kiépítése, a Budapest-Rákos–Hatvan vasútvonal korszerűsítése az ETCS2 rendszerek kiépítésével, vagy a személy- és
áruszállításra egyaránt alkalmas, ám erősen leromlott állapotú Déli vasúti összekötő Duna-híd felújítása, amelyre a közeljövőben kiírhatják a kivitelezési tendert. A
CEF-támogatásokból sokkal kisebb mértékben részesülő közúti projektek között
említette Horváth Beatrix az M15-ös és
az M70-es autópálya négy sávra történő
bővítését, valamint komoly beruházás az
első hazai cseppfolyósított földgáz (LNG)
töltőpontok és elektromos villámtöltő pontok létesítése és az LNG üzemanyag-töltőállomás megvalósítása hajók számára a
Csepel Szabadkikötőben. A légi közlekedés biztonságának megerősítése céljából
is felhasználhatók CEF-források, példaként említhető a CESAR projekt.
2018. SZEPTEMBER
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Dr. Varga István, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja

Autonóm járművek
a közösségi közlekedésben
A jövő kihívásai: a nyersanyagkészletek csökkenése, túlnépesedés, környezetszennyezés, éghajlatváltozás, idősödő társadalmak, a közlekedésben a zsúfoltság növekedése – ezért olyan logisztikára lesz szükség,
olyan járműveket kell a mérnököknek kitalálniuk és megalkotniuk, melyek
ezekre a kihívásokra is adekvát megoldásokat jelentenek, kezdte előadását a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja.
A közlekedésben és általában véve a műszaki területeken a jövőbeni változások
között említette dr. Varga István, hogy
az informatika és a digitalizáció szerepe
tovább fog erősödni, meghatározó lesz a
mesterséges intelligencia (egyre okosabb
gépek elterjedése várható), a megoldandó feladatok komplexitása nő (csapatban
kell gondolkodni), egyre több adatot birtoklunk (előtérbe kerül az adattudomány,
adatbányászat), valamint megváltozik az
oktatás. A jövőben nem lehet úgy közlekedést fejleszteni, hogy csak a forgalomtechnikára koncentrálunk, erősödik a
több szempont – környezetvédelem, gazdaságosság, biztonság – figyelembevételével meghozott döntések szerepe.
Melyek azok a járművek, melyek a bevezetőben felsorolt kihívásoknak megfelelnek? Elsők között prognosztizálható az
alternatív hajtásrendszerek, hajtóanyagok
térhódítása, közülük a mai tudásunk és
tapasztalatunk alapján a hibrid és a teljesen elektromos hajtású járművek fognak
leginkább terjedni az elkövetkező 10–20
évben. Az autonóm járművek nem egyik
napról a másikra alakultak ki, hanem fokozatosan. Az ebbe az irányba tett első
lépés az autókba szerelt, számítógép
vezérelte vezetéstámogató rendszerek
– menetstabilizátor, vészfékező asszisztens, környezetérzékelő szenzorok stb.
– megjelenése volt, melyek az elmúlt
másfél évtizedben folyamatosan fejlődtek, és amelyeket az Európai Unió már
kötelező tartozékként ír elő. Az autonóm
járművek megjelenésével párhuzamosan
az e-mobilitás is növekszik, egyre több
elektromos jármű fut az utakon, elektromos rendszerekkel, melyek további
terjedését az önvezető autók jelentősen
meg fogják gyorsítani. Ez utóbbiak az autópályás szakaszok információit viszonylag könnyen feldolgozzák, kevesebb a
jármű, az interakció, lakott területeken
12

KÖZLEKEDÉSVILÁG 2018. SZEPTEMBER

azonban már nehezebben közlekednek,
jelzőtáblák, jelzőlámpák, gyalogosok,
sokkal több a veszélyforrás. Műszakilag
egyébként már közel vagyunk az önvezető járműhöz, de számtalan jogi problémát
kell még megoldani. Ez a munka uniós és
tagállami szinten is gőzerővel folyik. Az
autonóm közlekedés meghonosítása és
elterjesztése érdekében tett erőfeszítésekből hazánk jelentős mértékben kiveszi
a részét, elegendő csak a zalaegerszegi
próbapályára gondolnunk, ahol egyebek
mellett lehetőség lesz az önvezető autók
tesztelésére is.
Az egymással és a környezetükkel, a
közlekedési infrastruktúrával is beszélgetni képes autonóm járművek elterjedése megváltoztatja a forgalmi modelleket
és az egész társadalmat, egyszersmind
drasztikusan növeli majd a közlekedési
igényeket. Mivel a magyarországi úthálózat száz százalékig kihasznált, egyre nagyobb hangsúlyt kap a közlekedésszervezés és -irányítás az adott közlekedési
infrastruktúra keretein belül.
A közösségi közlekedésben már ma is
találunk autonóm járműveket az önvezető
kisbuszoktól a robotpilóták által irányított
repülőgépeken keresztül a budapesti négyes metróig. De vajon mikortól közlekedhetünk majd önvezető járművel például
a 7-es busz vonalán? Az autóbuszoknak
egyszerre kell megfelelniük a műszaki és
jogi előírásoknak, továbbá a szolgáltatás
megrendelőjének és az üzemeltetőnek
mérlegelniük kell a gazdasági szempontokat is. Az várható, hogy az autonóm
járművek nem lesznek sokkal drágábbak
a hagyományosaknál, ugyanakkor a közlekedési társaságok rengeteg költséget
spórolhatnak majd a gépkocsivezetők
kiváltásával. A közúti közlekedésben az
autonóm járművek vélhetően először a
taxis szolgáltatásban fognak megjelenni,
majd a teherszállításban és végül az autó-

buszos személyszállításban. Fontos kérdés a vezető nélküli járművek társadalmi
elfogadottsága, főleg a buszos közösségi
közlekedést tekintve. Bár ma még a legtöbb ember idegenkedik a gondolattól,
de ahogy a négyes metró önvezető szerelvényeit megszokták, ugyanez várható a
közúti közlekedésben is. Az ellenérzések
oldódásához nagymértékben hozzájárulhat a közlekedésbiztonság javulása, a
balesetek számának csökkenése, hiszen
statisztikai tény, hogy a közúti balesetek
zömét emberi hiba, mulasztás okozza.
A fiatalabb korosztályok tagjai között
készített felmérések alapján a szakember azt prognosztizálta, hogy a jövőben
kevésbé ragaszkodunk majd a járművek
birtoklásához, főleg úgy, hogy ma már a
legtöbb autó teljesen egyforma, és az átlagjármű kihasználtsága mindössze négy
százalék, egyébként meg ott áll a garázsban vagy az utcán. Utazásaink előtt,
alatt térbeli és időbeli igényeket fogunk
előrejelezni az okoseszközeink segítségével, az utazásra pedig egyre inkább
mint szolgáltatásra gondolunk majd.

Dr. Kerékgyártó János, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kabinetvezetője

A fővárosi és agglomerációs
közösségi közlekedés aktuális kérdései
A fővárosi közösségi közlekedés méretét és járműdarabszámát tekintve megközelíti, volumenét és kapacitását tekintve pedig lényegesen meg is haladja (az éves teljesítmény másfél milliárd utazás, 16 milliárd férőhely-kilométer) a teljes országos rendszert.
Ilyen integrált közlekedési rendszer sehol máshol nem működik,
ezzel együtt az ágazatot érintő problémák ugyanazok, mint más
településeken.
A közlekedés mára egy nagyon fejlett
mobilitási és motorizációs szintet ért el,
ahol a közösségi közlekedés versenyképességéhez elengedhetetlen a menetrendi, tarifális, szolgáltatási, hálózati
és intézményi szempontból is átjárható
rendszerek működtetése, valamint a kormányzati, önkormányzati feladatok összehangolása, a helyi és helyközi közlekedés
közötti szoros együttműködés megteremtése, amihez adottak a törvényi keretek.
Dr. Kerékgyártó János rámutatott, az
1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat
alapján 2016. november 1-jétől az állam
visszavette a fővárostól a budapesti agglomerációs szolgáltatások megrendelői
feladatait a szolgáltatási szint növelése, a
hatékony, integrált elővárosi közlekedési
rendszer kialakítása érdekében, ugyanakkor technológiai szolgáltatóként továbbra
is a BKK végzi a jegy- és bérletértékesítést, az utastájékoztatást, az ellenőrzéseket, és megmaradt az egységes, átjárható tarifarendszer is. A megfelelő tarifa- és
kedvezményrendszer a fenntartható finanszírozás, a közlekedési munkamegosztás
és a szolgáltatások integrációjának a kulcsa, ami nem csak a fővárosnak, minden
helyi szolgáltatónak kiemelten fontos.
A bonyolult szerződéses viszonyok,
technológiai és pénzügyi megállapodások alapján működtetett egységes
elővárosi közlekedési rendszer alapvetően jól látja el a feladatát, hangoztatta a
kabinetvezető.
A kormányzat célja, hogy elsősorban
a fejlesztések oldaláról, illetve az általános önkormányzati finanszírozás oldaláról
vegyen részt a városi közlekedés finanszírozásában. Ennek csatornái a helyi közle-

kedés éves támogatása/fővárosi normatív
támogatás, a Modern Városok Program,
az IKOP városi-elővárosi fejlesztések és
a TOP fejlesztések. A helyi közlekedési
rendszerek fenntartható finanszírozása
elsősorban önkormányzati feladat, amelyet azonban az önkormányzatok saját
forrásainak korlátozottsága befolyásol. Az
állam az utóbbi években nagyjából ugyanakkora összeggel támogatja a megyei
jogú városok és az egyéb települések
helyi közösségi közlekedését, viszont a
főváros esetében – a ráfordítások növekedése ellenére – folyamatosan csökken
a finanszírozás mértéke.
Az egyéni közlekedéssel szembeni
versenyképesség javítása szempontjából különleges jelentősége van a helyi
közlekedési szolgáltatások és eszközök
fejlesztésének. Jó példa erre a fővárosból egyebek mellett az M3-as metróvonal
felújítása, a belváros és a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér közötti közlekedést jelentősen megkönnyítő 100E autóbuszjárat elindítása, a dinamikusan növekvő utasforgalom (átlagosan négy–öt
ezer utas naponta) miatt immár 20 perces
járatkövetéssel és a repülőtér indulási
szintjére történő érkezéssel. Az elmúlt
egy évben 120 új, alacsonypadlós, légkondicionált utasterű, EURO 6-os motorral szerelt autóbusz állt forgalomba Budapesten, 75 Mercedes Conecto a BKV, 45
MAN A21 pedig egy versenyeztetett operátor, a VT-Arriva üzemeltetésében, de a
szolgáltatási színvonal további javításához
évi 70–100 korszerű jármű bevonására
van szükség. Várhatóan jövő év elejéig
érkezik a fővárosba 21 új Solaris-Skoda
trolibusz, ezzel a trolibuszállomány több

mint fele önjáróképes lesz. 2019-ben és
2020-ban állhat forgalomba 26 új CAF villamos, az európai színvonalú tárolásuk és
karbantartásuk érdekében már idén megújult a Budafok kocsiszín, mely új vágányhálózattal, csarnokokkal és irodaházzal
bővült. A jelenleg zajló legfontosabb fővárosi kötöttpályás infrastruktúra fejlesztés
az 1-es villamos meghosszabbítása az
Etele térig, mely során 1,7 km új, kétvágányos villamospálya épül, az Etele téren
négyvágányos végállomással.
A járműpark korszerűsítésével párhuzamosan fontos a szolgáltatások bővítése is. Ezt a célt szolgálja többek között
a Budapesten nemsokára bevezetésre
kerülő elektronikus jegyrendszer és a városi torlódásokat csökkentő, parkolóhelyeket felszabadító carsharing kialakítása.
Foglalkozni kell továbbá az e-mobilitás
kérdéskörével, annál is inkább, mert a
vonatkozó EU-s irányelv szerint 2020-ig
kötelező a töltőinfrastruktúra kialakítása
(2018-ban 187 elektromos töltőpont kiépítése várható Budapesten).
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Szakmai kerekasztal-beszélgetés a KözlekedésVilág konferencián (I.)

A helyközi közösségi közlekedés
helyzete és kilátásai
A közösségi közlekedésben a legfontosabb láncszem az utas, aki
mindig pontosan el fogja tudni dönteni, hogy mikor, miért és mivel utazik. Persze a Volán-utód közlekedési központoknak elemi érdekük,
hogy megküzdjenek az utasokért,
akiknek a száma az utóbbi években
szinte minden relációban folyamatosan csökken. Ebben a helyzetben
a reális cél e visszaesési folyamat
lassítása lehet, bár némi szkepticizmusra ad okot, hogy a piaci szereplőkre nem feltétlenül ugyanazok
a játékszabályok vonatkoznak.
Amíg ez nincs így, és az érintett
vállalkozások más-más kategóriájú súlycsoportban bokszolnak, addig a versenyképesség javításáról
szőtt elképzelések is csak vontatottan valósulhatnak meg. Egyebek
mellett e kérdésben is kifejtették
álláspontjukat a KözlekedésVilág
konferencián a helyközi közösségi
közlekedés helyzete és kilátásai
a liberalizációs elvárások tükrében című kerekasztal-beszélgetés
résztvevői: Bebics János, a Déldunántúli Közlekedési Központ
vezérigazgatója, Papp László, az
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ vezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ vezérigazgatója, Uti Csaba Mihály, a
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ vezérigazgatója
és Ungvári Csaba, a GYSEV Zrt. vezérigazgató-helyettese. A szakmai
fórum moderátora Andó Gergely,
a KözlekedésVilág főszerkesztője
volt.
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Ungvári Csaba

– Az önvezető járművekkel kapcsolatos koncepció és jövőkép teljesen más
gondolkodást, megközelítést igényel,
mint a jelenlegi gyakorlat. A vasútnál az
ETCS 2-es és hasonló rendszerek már
sok terhet és felelősséget levesznek a
mozdonyvezető válláról. Az autonóm
megoldások megjelenése mit jelenthet
a vasúttársaságok életében?
Ungvári Csaba (U. Cs.): Ha a közúti
közösségi közlekedésben olyan sebességgel fognak elterjedni az autonóm
rendszerek, mint a vasúton az ETCS 2,
akkor az autóbusz-vezetőknek még sokáig nem kell attól tartaniuk, hogy munka
nélkül maradnak. Komoly európai uniós
támogatásokkal a GYSEV hálózatán jelenleg is zajlik az ETCS 2 kiépítése, de

egyelőre nem alkot hálózati szintű rendszert, így nem teszi lehetővé, hogy mozdonyvezető nélkül, központi irányítással
közlekedhessenek a vonatok. Tehát
ahogy buszsofőrökre, úgy mozdonyvezetőkre is jó ideig szükség lesz. Az biztos,
hogy az autonóm járművek elterjedése
jelentős változásokat eredményez majd a
közlekedésben. Ha egy személyautóban
is lehetőség lesz haladás közben például olvasni, mint ma egy vonaton vagy egy
helyi, helyközi autóbuszon, akkor a közösségi közlekedésnek ez a jelenlegi előnye az egyénivel szemben mindenképpen
csökkenni fog.
– Az autonóm járművek miképpen
befolyásolhatják a helyközi autóbuszos
közlekedést?

Bebics János (B. J.): Az önvezető
autóbusz sok problémától szabadítaná
meg a közlekedési társaságokat, s ez az
idő már nincs is olyan messze, sokkal
gyorsabban fejlődik ez a technológia,
mint gondolnánk. A helyközi közösségi közlekedésben olyan megoldásokat
kell bevezetni, hogy az utasok az utazási
igényeiket a mainál tervezhetőbb módon
tudják kielégíteni, ami fontos feltétele az
utasszám növekedésének (a DDKK működési területén, a Dél-dunántúli Régióban 10–15 éve folyamatosan csökken az
utasok száma).
Papp László (P. L.): A helyközi autóbuszos közösségi közlekedési szolgáltatásnak ma, holnap és holnapután
is működnie kell, utasainkat el kell tudni

Bebics János

Papp László

Uti Csaba Mihály

Pelcz Gábor

szállítani A-ból B pontba a rendelkezésre
álló eszközállományra és humán erőforrásra támaszkodva. Az önvezető jármű
már a közeljövő kihívása, és jó lenne, ha
a kötöttpályás tapasztalatok alapján mielőbb napi gyakorlattá válna az autóbuszos
közlekedésben is. Az autonóm rendszerek elterjedése hatékony segítséget
jelentene a szolgáltatóknak a munkaerő
kérdés kezelésében, egyúttal jótékonyan
hatna a járműpark, a műszaki infrastruktúra megújulására is. Ezért is tartom jó kezdeményezésnek a BME Közlekedés- és
Járműmérnöki Karán idén ősszel induló
autonómjármű-mérnöki képzést.
Pelcz Gábor (P. G.): Az autonóm autóbuszok közlekedése a mi régiónkban belátható időn belül utópiának tűnik.

Uti Csaba Mihály (U. Cs. M.): Sokat
foglalkozunk az alternatív hajtási rendszerek és a közösségi közlekedés kapcsolatával, és örömmel tapasztaljuk, hogy az
elektromos autózásban elindult fejlődés
immár az autóbuszos közlekedés területére is begyűrűzött. A szakma technológiai váltás előtt áll, amiből sokat profitálhatunk, például csökkenteni tudjuk a
karbantartási költségeket, kevesebb szerelőre lesz szükségünk, amivel mérsékelni lehet a munkaerőre fordított kiadásokat. Ráadásul ma a buszvezetőké mellett
a karbantartó utánpótlás hiánya, illetve a
javítószemélyzet képzésének nehézségei
jelentik az egyik legégetőbb problémát.
Nálunk a szerelői állomány átlagéletkora jóval ötven fölött van, ezért már most
2018. SZEPTEMBER
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kiemelt figyelmet kell fordítani az utánuk
jövők képzésére, akik majd a nyugdíjba
vonulók helyébe léphetnek.
– A közlekedési infrastruktúra fejlesztése miként befolyásolja a vasúti,
illetve az autóbuszos közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalát?
U. Cs.: Hazai és uniós források felhasználásával az elmúlt években olyan fejlesztések valósultak meg a magyarországi
vasúthálózaton – akár a pályát, akár a gördülőállományt tekintve –, amilyenekre a
rendszerváltás óta nem volt példa. A vasúti
közösségi közlekedés ennek megfelelően
nagyon komoly mértékben fejlődik, ahol
korszerűbb pályán modernebb vonatok
közlekednek, ott az utasszám és a szolgáltatás színvonala is látványosan emelkedik.
Természetes, hogy emellett a közútfejlesztések is folytatódnak, ezáltal bővülnek az
eljutási lehetőségek, javul a mobilitás, nekünk pedig nőnek az esélyeink, hogy meggyőzzük az utazóközönséget a közösségi
közlekedés előnyeiről az egyénivel szemben. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése hatalmas pénzeket emészt fel Európaszerte, és nagy kérdés, hogy e minőségi
rendszerek fenntartását az egész társadalom vagy a használók fizetik-e majd.
B. J.: A közúti infrastruktúra korszerűsítése vitathatatlan, de a régiónkban
is bőven vannak még fejleszteni való viszonylatok. Például a Pécs és Kaposvár
közötti mintegy 80 kilométeres távolságot
ma 70–80 perc alatt lehet megtenni, ha
gyorsforgalmi út kötné össze a két megyei
jogú várost, jóval kevesebb lenne az eljutási idő, autóval és busszal egyaránt, s
ugyanez a helyzet a Budapest–Kaposvár
relációban is. A gyorsforgalmi hálózat bővítésének közlekedésbiztonsági vetülete
is van, baleset-megelőzés szempontjából
ugyancsak fontos kérdés.
P. L.: Az infrastruktúra-fejlesztések a
szolgáltatási színvonalunkat nem befolyásolják jelentősen, és persze a pálya is fontos eleme az autóbuszos közösségi közlekedési rendszernek, de legalább ennyire
meghatározó maga az eszköz. Az úthálózat javítása mellett a 14 éves átlagéletkorú járműparkunk további modernizálása
szintén megoldásért kiált, főleg, hogy
jövőre lejár a közszolgáltatási szerződésünk, és pályázni kell majd a szolgáltatás
újbóli elnyeréséért. A buszállomány minősége a szakmánk sarkalatos kérdése.
P. G.: Megpróbálunk élni a régiónkban
megvalósult
közúthálózat-fejlesztések
nyújtotta lehetőségekkel, ugyanakkor ennél szélesebb spektrumot kell lefednünk.
A jobb minőségű közutakon valóban ma16
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gasabb színvonalú és lényegesen gyorsabb közösségi közlekedési szolgáltatást
lehet nyújtani az új vagy újszerű járművekkel, ugyanakkor nekünk az alsóbb rendű,
gyakran kátyús úthálózaton is szolgáltatni
kell. A döntéshozóknak a végekre is le
kellene látniuk.
U. Cs. M.: Az egyéni közlekedéssel
csak összehangolt buszos és vasúti közösségi közlekedéssel vehetjük fel a
versenyt, ezért már most készülünk arra,
hogy a jövő évi, Salgótarjánt, Gyöngyöst
és Egert is érintő kilenc hónapos vasúti
vágányzár idején megfelelő eljutási lehetőségeket biztosítsunk az utasainknak.
– Milyen esélye van a közszolgáltatási szerződések meghosszabbításának?
U. Cs.: A GYSEV-nek Magyarországon
2023-ig, Ausztriában 2019-ig van közszolgáltatási szerződése, és minden szempontból logikus lenne, ha a megrendelő a
hosszabbítás mellett döntene. A közvetlen
odaítélésre az államnak egyébként lehetősége is van a tényleges liberalizációig.
P. L.: Az autóbuszos társaságoknak
a jövő év végéig szól a közszolgáltatási
szerződésük. A cégek felkészültek arra,
hogy ezt a feladatot 2019 után is ellássák,
bár más szolgáltatók szerepvállalása is
szóba jöhet. Pályázat lesz, a tenderdokumentációk összeállítása nem jelenthet
gondot, de a döntés minden esetben a
közlekedési kormányzat kezében van.
P. G.: A járműflotta minősége és átlagéletkora már most kardinális kérdés az
utasok megtartása tekintetében, 2019
után pedig még inkább az lesz. Debrecen
agglomerációjában stagnál az utasszám,
a többi relációnkban a csökkenés a jellemző trend.
U. Cs. M.: A fővárosi agglomerációban
sikerült megtartanunk az utasokat, egyéb
viszonylatokban viszont mi is csökkenő tendenciát tapasztalunk. A reális célunk ennek
a folyamatnak a lassítása lehet, a szolgáltatás minőségének javításával, egységes
jegy- és bérletrendszer bevezetésével.
B. J.: Szintén úgy látom, hogy már az
nagy eredmény lenne, ha lassítani tudnánk az utasszámcsökkenést az autóbuszos közösségi közlekedésben. A közlekedési központok komplex szolgáltatást
nyújtanak, nemcsak buszokat üzemeltetnek, de megrendelői feladatokat is ellátnak, ezeket pedig a piaci liberalizáció
árnyékában ketté kellene választani a
szolgáltatói feladatoktól.
– Hogyan kezelik a vasúttársaságok
azt a kihívást, hogy némely viszonylatokon az utasigények olykor már felülmúlják
a cégek által kínált ülőhely-kapacitást?

U. Cs.: A GYSEV és a MÁV-Start folyamatosan együttműködik, figyeljük a
vonatok kihasználtságát, szükség esetén
rugalmasan változtatva a szerelvénykiosztásokat. Ha például a Győr–Budapest
vonalon akad is probléma a kapacitással,
sok tekintetben nagyon sokat javult a szolgáltatási színvonal. A legtöbb relációban
a vasút versenyképes az egyéni közlekedéssel szemben. Az elmúlt egy-két évtizedben alakult ipari parkok közösségi
közlekedéssel – busszal, vonattal – való
kiszolgálása terén ugyanakkor sok még a
tennivaló.
– Az utaselvándorlásban a közösségi autózás erősödése is szerepet játszik,
illetve kell-e tartaniuk a közlekedési központoknak a piaci alapú szolgáltatók
megjelenésétől?
B. J.: A közösségi autózás minden
bizonnyal hozzájárul az utasszámcsökkenéshez. Mi annak idején még stoppoltunk, ma már más a gyakorlat. Háztól
házig szolgáltatásról van szó, kényelmes,
gyors, amivel a közösségi közlekedés
csak hasonló kényelmi szolgáltatásokkal
tud versenyezni. Hangsúlyozni szeretném
azonban, hogy az államnak rendet kellene tennie ebben a gyakran még ellenőrizetlen szegmensben. Meggyőződésem,
hogy a régiónkban saját üzleti kockázata
alapján egyetlen vállalkozás sem tud versenyképes autóbuszjáratot indítani a Kaposvár–Budapest vagy a Pécs–Budapest
vonalon.
P. L.: Soha nem szabad elfelejtenünk,
hogy a közösségi közlekedésben a legfontosabb láncszem az utas, aki el fogja
tudni dönteni, hogy mikor, miért és mivel
utazik.
P. G.: A közlekedési központok bárkivel fel tudják venni a versenyt, ha minden
piaci szereplőre ugyanazok a játékszabályok vonatkoznak. Amíg ez nincs így, és az
érintett társaságok más-más kategóriájú
súlycsoportban bokszolnak, addig nem
beszélhetünk versenyképességről.
U. Cs. M.: A szabályozási környezetben
kiskapukat megtaláló telekocsis rendszerekkel nem lehet versenyezni, a döntéshozóknak kell eldönteni, hogy betömik
vagy sem a jogi réseket. Mindazonáltal a
két, három vagy akár négy megyét is átfogó közlekedési központok felkészültek a
liberalizációra, a szervezeti felépítésük, a
munkatársak szakmai tudása, a korszerű
informatikai háttér alkalmassá teszik őket
a piaci megmérettetésre, hozzátéve, hogy
a járműpark színvonalának fejlesztésére
az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani.

Szakmai kerekasztal-beszélgetés a KözlekedésVilág konferencián (II.)

A helyi közösségi közlekedés
fejlesztésének lehetséges irányai
A címben megfogalmazott témában Bátora László, a BKV gazdasági vezérigazgató-helyettese, Kerékgyártó János, a BKK kabinetiroda-vezetője,
Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója és
Nagy Attila, a Debreceni Közlekedési Zrt. vezérigazgatója válaszolt Andó
Gergely, a KözlekedésVilág főszerkesztője kérdéseire. A fórumon elhangzottakat szerkesztett formában adjuk közre.
– A Szeged–Hódmezővásárhely tramtrain beruházás kapcsán milyen dilemmák merültek föl tarifaközösség,
technológiai kooperáció, városhatáron
átnyúló közlekedés szempontjából, és
milyen válaszok körvonalazódnak?
Majó-Petri Zoltán (M.-P. Z.): Legalább
négy jegy- és bérletkoncepciót ismerek a
két város közötti közösségi közlekedésre
vonatkozóan, melyeknek különböző változatai vannak. A tram-train projektben
minden közbeszerzés lezajlott már, ennek
ellenére nem valószínű, hogy egy éven
belül megindulhatnak a vasút-villamosok
a Szeged–Hódmezővásárhely vonalon.
Így most az elsődlegesen megoldandó
kérdések például a közműkiváltások vagy
a jármű-specifikációk módosítása, és
nem a tarifaügyekben való konszenzus kialakítása. Ennek pontos, az utazóközönség számára legideálisabb módozatának
kiérlelésére van ideje az érintetteknek,
persze a szakmai egyeztetések már elkezdődtek. Német, francia vagy holland
tapasztalatok figyelembevételével már
most érdemes azon is közösen gondolkodni, hogy miként szervezhető meg a
legjobb hatásfokkal egy nagyváros és
környezete közösségi közlekedése. Nemrég egy szegedi konferencián elhangzott
egy érdekes felvetés, miszerint igaz, hogy
Budapesten és környékén él kétmillió
ember, de ha a körzőt nem állítjuk meg
az országhatárnál, akkor Szegeden és az
agglomerációban, a Hódmezővásárhely–
Temesvár–Szabadka háromszögben is él
ugyanennyi. A közlekedésfejlesztési koncepciók kidolgozásakor ezért – túllépve
mind a közigazgatási, mind az országhatárokon – az említett városok közötti közösségi közlekedés bővítési, fejlesztési
lehetőségeit is számba kellene venni.

– A debreceni intermodális központ
kialakítása milyen kérdéseket vet föl a
helyi közösségi közlekedésben?
Nagy Attila (N. A.): A nagyvárosok közlekedési rendszereinek működtetésében
nincsenek látványos különbségek, akár a
megrendelő-szolgáltató kapcsolatot, akár
a szervezésbeli vagy a finanszírozási kérdéseket nézzük. E több százezres lélekszámú települések helyi közösségi közlekedési hálózatát megrendelői oldalról
együtt kellene kezelni a városok minimum
50 kilométeres körzetével – úgy tudom,
hogy a Közlekedéstudományi Intézetben
elindult már egy ilyen irányú gondolkodás.
Bár az út rögös és buktatókkal tarkított, a
végeredmény nem lehet más, mint hogy
a helyi közlekedési vállalatok költséghatékonyabban, magasabb színvonalú
szolgáltatást tudjanak nyújtani az utasoknak, aminek legalapvetőbb feltétele az
egységes, integrált, átjárható rendszerek
működtetése. Társaságunk felkészült,
hogy a megrendelő és az utazóközönség
igényeit is kielégítően megoldja azokat a
közösségi közlekedést érintő feladatokat,
melyek az intermodális központ építése
során ráhárulnak – persze ehhez a tulajdonosunknak plusz forrásokat és kapacitásokat kell majd biztosítania.
– A fővárosi közösségi közlekedést
érintő feladatok, problémák megoldásában mennyire kap szabad kezet a BKV,
mekkora mozgástere van a társaságnak
a saját jövőjét befolyásolni?
Bátora László (B. L.): Szoros szimbiózisban élünk, működünk a Budapesti
Közlekedési Központtal, bizonyos fejlesztések, kérdések esetén intenzív kommunikációt folytat a két társaság, egyes
beruházásokat a BKV, másokat a BKK

hajt végre. A BKK személyi állományának
nagyrésze a korábbi munkaviszonya kapcsán kötődik a BKV-hoz, így nagyon sok a
középszintű együttműködés, a kollégák,
exkollégák sokat egyeztetnek egymással.
Ennek az olajozott közös munkának is
köszönhető, hogy a budapesti közösségi
közlekedés rengeteget korszerűsödött,
látványos a fejlődés az autóbuszok, a
trolik, a villamosok és a metrók esetében
egyaránt, akár az infrastruktúrát, akár a
járműparkot nézzük.
– A BKK-nál több száz fejlesztési
projekt fut párhuzamosan, mégis mintha hiányoznának a helyközi közlekedéshez való kapcsolódási pontok. Miért?
Kerékgyártó János (K. J.): A fejlesztéspolitikai munkafolyamatokban az előkészítés a szakma feladata, de az egyes
beruházásokról a politikusok döntenek. A
tervek szintjén számos olyan szakmai javaslatot fogalmaztunk már meg, amelyek
a teljes városi-elővárosi integrációs kérdéskört érintik, rengeteg az egyeztetés a
helyközi szolgáltatókkal, hogy miként lehetne a hálózatainkat, az utastájékoztatási
rendszereinket hatékonyabban összekapcsolni, további átjárhatóságot biztosítani
a különféle díjtermékeink között. A döntések meghozatalában azonban jelenleg
elsősorban a városi, lokális szempontok
dominálnak. Ha változik a szabályozási
környezet, akkor az elővárosi fejlesztések
is nagyobb prioritást kaphatnak a jövőben. Azt persze érdemes figyelembe venni, hogy a főváros számos mobilitási problémája az elővárosban keletkezik, mivel
a forgalom jelentős része onnan érkezik,
illetve oda akar visszajutni.
– A közlekedésben is releváns probléma a munkaerőhiány. Miként kezelik
ezt a kérdést, illetve a járműállomány
tekintetében mit várnak a következő
évektől?
M.-P. Z.: A szakmának feltétlenül foglalkoznia kell a munkaerő-problémával, a
járművezető-képzés immár valóban megkerülhetetlen kérdéskör. Itt óriási hiátusok
vannak, és nem a jelentkezők száma miatt.
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Majó-Petri Zoltán

A közlekedési társaságok jelzései ellenére még mindig nem megfelelő a képzés tematikája, mert például egy villamosvezetőnek készülő fiatal embernek a mai napig
meg kell tanulnia például a gőzgép működési elvét. Az érdekelteknek, a szaktárca,
a KTI és a piaci szereplők képviselőinek
mielőbb egyeztetéseket kellene kezdeniük e tematika felülvizsgálatáról. Ettől
függetlenül természetesen folyamatosan
indítjuk a járművezetői tanfolyamainkat,
de a mindennapi tapasztalataink alapján
azt mondhatom, hogy nagy a lemorzsolódás, sajnos csak a jelentkezők kisebb
hányada szerzi meg a szükséges képesítést. Egy ilyen helyzetben a szakma segítségére lehetnek az autonóm járművek,
amire tőlünk nem is túl messze, Bécsben
már van is példa. Az ott tesztüzemben
működő önvezető jármű számunkra is sok
értékes tapasztalattal szolgálhat. Ami a
járműállományt illeti, nem vagyok annyira
bizakodó, mint a budapesti kollégák, bár
Szegeden is elkezdődött a közösségi közlekedési flották megújítása, és a kormány
elképzelései között szerepel, hogy Szeged lesz az első hazai nagyváros, ahol a
közösségi közlekedési igényeket kizárólag elektromos járművek szolgálják majd
ki. Persze nem elérhetetlen ez a cél, de
18
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ennek megvalósítása egy Szeged méretű
településen tízmilliárdos nagyságrendű. A
flottánknak jelenleg nagyjából az 50 százaléka elektromos meghajtású motorral
szerelt járművekből áll. Ha ezt a következő néhány évben szinten tudjuk tartani,
már elégedett leszek, mint ahogy annak
is örülnék, ha belátható időn belül minden
szegedi közösségi közlekedési eszköz
alacsonypadlós és klimatizált lenne. Nem
feltétlenül új buszokról, villamosokról,
trolikról beszélek, a közép-kelet-európai
országok városi közlekedését inkább a
nyugat-európai flottákból tisztességes
ár-érték arányban beszerzett járművekkel
lehet korszerűsíteni. Ma ez a realitás.
N. A.: Jelen pillanatban Debrecenben
és környékén még nem éri el a kritikus
szintet a járművezetői munkaerő hiánya,
ami nem zárja ki, hogy akár már fél éven
belül így lesz. Próbálunk ennek elébe
menni, versenyképes bérek biztosításával, illetve keressük a képzés finanszírozási lehetőségeit, de az nálunk szintén napi
tapasztalat, hogy a jelentkezőknek bőven
kevesebb, mint a fele tud járműre ülni a
tanfolyam befejezését követően. Úgy tudom, a KTI-ben már napirenden van a
sok esetben valóban megkövült oktatási
tematika 21. századi szakmai követelmé-

Nagy Attila

nyeknek megfelelő, modern ismeretanyagot biztosító átdolgozása. Igen, az autonóm járművek megoldást jelenthetnek a
munkaerőgondok megoldására, főleg a
kötöttpályás közlekedésben.
B. L.: A BKV-nál elég nagy a munkaerő-elvándorlás, ráadásul az M3-as metró pótlása jelentős kihívás a számunkra.
Ebben az évben 500 járművezetőt – és
karbantartó munkatársat – kellene fölvennünk, de erre nyilvánvalóan nincs esély,
ezért túlóráztatással igyekszünk megoldani a metrópótlást, amiért hatalmas túlóraköltségeket fizetünk. Egy nagy küzdelem az idei év, és ez várhatóan a hármas
metróvonal felújításának befejezéséig
így is marad. A sofőrutánpótlás biztosítása érdekében bevezettük, hogy már B
kategóriás jogosítvánnyal is lehet hozzánk jelentkezni, és a mi segítségünkkel
juthatnak el a leendő járművezetők az E
kategóriáig. Anyagilag is próbáljuk a lehető legjobban megbecsülni a sofőrjeinket,
tavaly és idén – a kormány és a szakszervezetek bérmegállapodásának megfelelően – összesen 30 százalékos béremelést
hajtottunk végre. Nehezíti a helyzetet,
hogy a munkaerő korfája meglehetősen
kedvezőtlen a BKV-nál, több kollégánk
nyugdíj előtt áll, de akiket lehet, azokat

Bátora László

igyekszünk megtartani. Nyugodtan nevén nevezhetjük a dolgokat: van egyfajta
kannibalizáció, annyira nagy a kereslet a
piacon munkáltatói oldalról, hogy ádáz
verseny folyik a munkaerőért a mindennapi működés biztosítása érdekében. Nehezen tudjuk tartani a lépést, de muszáj,
ha nem akarunk úgy járni, mint egyes ukrajnai városok, ahol leállt az autóbuszos
közlekedés, mert olyan tömegben mentek
el a helyi munkavállalók dolgozni Lengyelországba és a skandináv államokba, hogy
nem tudtak kiállni a buszok.
– A Budapesti Közlekedési Központ
hogyan tudja fenntartani a bevételbeszedés hatékonyságát és a szolgáltatás
civilizáltságát?
K. J.: A járművezetői témához még
azt hozzátenném, hogy megrendelői oldalról mi úgy látjuk, többirányú mozgás
van a budapesti sofőrállományon belül.
Egyrészt van munkaerő-áramlás a helyi
szolgáltatók, a BKV, a VT Arriva és a Volánbusz között, másrészt egy ellenkező
irányú mozgás is megfigyelhető, amikor
a fővárosban munkát vállaló vidéki járművezetők az állami bérrendezés nyomán
hazamennek és a helyi Volán társaságnál
helyezkednek el. A kérdésre válaszolva,
az ügyfélcentrumokban vagy jegyellenőr-

ként alacsonyabb képzettségű alkalmazottak dolgoznak, alacsonyabb bérezéssel. Nagyon komoly kihívást jelent embert
találni ezekre a munkakörökre, amikor a
hasonló felkészültségű munkavállalók az
élelmiszer-kereskedelmi láncoknál akár a
másfélszeresét is megkereshetik annak,
amit nálunk kapnak.
– A helyi közlekedési szolgáltató
társaságoknál megkerülhetetlenek a
tarifális kérdések, a jegy- és bérletárak
növelése vagy épp szinten tartása. Milyen árpolitikát folytatnak az Önök által
képviselt vállalatok?
M.-P. Z.: A helyi közlekedésben az
utóbbi időszakból alig akad példa áremelésre, pedig a bérnövekedések miatt a
szolgáltatóknak évente több száz millió
forinttal emelkednek a költségeik. Arra
számítok, hogy emiatt már középtávon
sem lesz fenntartható a jelenlegi árképzési rendszer. Szegeden egyébként 2010
óta nem volt jegyáremelés, és nincs is
napirenden, már csak azért sem, mert az
országban itt a legdrágább a diákbérlet.
N. A.: A tarifapolitika alapvetően városés szociálpolitikai kérdés. A vidéki városok
annyival nehezebb helyzetben vannak,
mint Budapest, hogy náluk nincs klasszikus közlekedésszervező cég, amelyik a

Kerékgyártó János

jegy- és bérletárakkal, a támogatásokkal,
finanszírozásokkal és kedvezményrendszerekkel kapcsolatos kérdéseket megnyugtatóan kezelni tudná. Debrecenben
tavaly és tavalyelőtt éltünk a közszolgáltatási szerződés által számunkra biztosított lehetőséggel, és inflációt követő,
két százalék körüli tarifaemelést hajtottunk végre, ami mintegy 30 millió forintos
bevételnövekedést eredményezett.
– A BKV-nál bevált a fedélzeti jegyértékesítés bevezetése?
B. L.: Ez a szolgáltatásunk hozzájárul
az utasok komfortérzetének, a közösségi
közlekedés megítélésének a javulásához,
ugyanakkor jutalékos rendszerben jelentősen honoráljuk is a járművezetőknek ezt
a tevékenységét.
– Meddig tartható fenn Budapesten
a magánszemélyek által immár jó néhány éve fizetendő havi 9500 forintos
bérletár? Szükség lenne bérlet- (és jegy-)
áremelésre?
K. J.: A fővárosi közösségi közlekedési szektorban bevált, hogy nyolc éve nem
emelkedtek a jegyárak, sőt a bérletek olcsóbbak, mint 2010 előtt. Mivel a még oly
kismértékű, inflációkövető áremelés sem
járna jelentős bevételnövekedéssel, ez a
kérdés nincs is napirenden.
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VERSENYBEN

A sok lábon álló magyar–bajor közösségi közlekedési kapcsolat

A bajor főváros nem csak a hamarosan kezdődő Oktoberfest idején,
és nem csak sörei miatt fontos kapcsolódási pont hazánk számára.
Sorozatunk következő részében
München közösségi közlekedési
elérését tekintjük át, elsősorban
Budapest felől nézve. A bajor–
magyar gazdasági kapcsolatok a
rendszerváltás óta mindig kiemelt
fontossággal bírtak, ma is igen erősek, így az üzleti utazókra szintén
kitekintünk az összeállításban.
SCHULEK TIBOR

Autóval, autóbusszal
A két nagyváros között folyamatos autópálya-kapcsolat található, amely jelentősen
gyorsítja az egyéni közlekedést. A közlekedési szabályok betartása mellett, pihenés
nélkül, körülbelül hét óra alatt lehet gépkocsival abszolválni a 650 km-es távolságot.
Kedvelt az egyéni közlekedési eljutás, de
figyelni kell az osztrák szakaszok zajvédelem miatt elrendelt sebességkorlátozásaira, és érdemes a forgalmas reggeli és
délutáni időpontokat elkerülni a nagyvárosok vonzáskörzetében. A főbb telekocsis oldalak mindennap 15–30 indulást

A Flixbus járata késő este Kelenföldről indul München felé

kínálnak a két város között, átlagosan
8–14 ezer forint közötti áron.
Régóta a két város közötti autóbuszos
piac szereplője a Molnárbusz, akik mindennap 19 óra körül indulnak Budapestről, több helyszínről, jellemzően a pályaudvarok parkolójából, ezüst–fehér Setra,
illetve Mercedes járművekkel, és reggel
öt óra tájban érkeznek Münchenbe. Az
árazás egységes: 9900 forint/irány.
A Flixbus hetente öt nap kétszer, kedden és csütörtökön csak éjszaka kínál
közvetlen Budapest–München járatot.
Körülbelül egy hónapra előre foglalva,
9500 forintos alapáron, kilenc óra alatt teszik meg a távolságot a korszerű autóbuszok. További közel 10 indulás esetében

MÁV-START éjszakai vonat Münchenben indulásra készen.
Jó lenne, ha másfél órával korábban fel lehetne szállni rá...
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lehetőség van bécsi átszállással is eljutni,
ami általában másfél órás többletidőt és
kicsivel magasabb árakat is eredményez
Bajorország felé. A Regiojet prágai átszállással kínál napi egy buszos eljutást, de
árfekvése a szeptemberi időszakban egyszer sem volt versenyképes a közvetlen
eljutásokhoz képest.

Versenyképes vasút
Érdemes áttekinteni a vasúti eljutási lehetőséget, hiszen a hétórás menetidő a gépkocsival is versenyképes, mindeközben a
vonaton kényelmesen lehet pihenni vagy
dolgozni az út folyamán. A vonatok legnagyobb sebessége a magyarországi sza-

MÁV-START hálókocsi
éjszakára elökészítve

Fotók: Schulek Tibor

Versenyhelyzet-elemzés:
Budapest–München

kaszon 160 km/h lehet, de Bécs és Linz
között akár 230 km/h-val is száguldanak.
A napi négy közvetlen ÖBB railjet szerelvény – amelyet a MÁV-START, az osztrák
és német államvasút közösen üzemeltet
ezen a viszonylaton – a mai kor elvárásainak minden tekintetben megfelel. A vonaton 1. osztályt és elszeparált Business
osztályt is találunk, amely az üzleti utasok
számára lehet vonzó alternatíva, még a repülés mellett is. A vonat elejében található
rész a fülkék illúzióját keltő beosztással és
fotelszerű ülésekkel várja az utazókat, ha
az 1. osztályú jegy mellé további 15 eurós
felárat kifizetnek. Az 1. osztályú menetjegygyel rendelkezők igénybe vehetik a Keleti
pályaudvaron található üzleti várótermet
(Lounge) is. A kedvezményes globáldíjas
jegyeket (München Spezial) a Railjet vonatokra 2. osztályra 9500 forinttól, 1. osztályra 14 600 forinttól lehet megvásárolni.
Az ÖBB mindig nagy hangsúlyt fektetett a fedélzeti ellátás minőségére, így
az étkezőkocsiban eddig is lehetett friss
meleg ételeket fogyasztani, de 2018-tól
– az új szolgáltató megjelenésével – már
a másodosztályú üléseknél is szívesen
szervírozzák az ételeket, italokat. A vonaton kézikocsival mozgó bárszolgáltatást is
kínálnak az utasok számára. Minden ülőhelynél elérhető a 230V-os csatlakozó, az
ingyenes wifi, és az ülések többségéről
látható monitorokon adnak tájékoztatást
az utazási információkról.
Éjszakai közlekedési lehetőséget is
biztosít a vasút, a naponta közlekedő
Kálmán Imre EuroNight vonattal. A vonat
menetrendje Budapestről optimális (indulás 20.40, érkezés 6.10), de sajnos
Münchenből már nem ennyire kedvező. A
vonat igen későn, 23.55-kor indul, és a
beszállásra rendszeresen csak fél órával
korábban van lehetőség. A müncheni páA Railjet kényelmes első osztálya
Budapest és München között

Rendkívül későn induló vonat
Budapest felé

Újgenerációs Airbus A320neo indul
München felé Budapestről

lyaudvar éttermei és szolgáltatásai pedig
rendre bezárnak 22 óra körül, így – főleg
télen – egy kellemetlen várakozás veheti
kezdetét, amin csak ronthat a vasútállomás környéki lumpen alakok megjelenése. Régóta kérik az utasok, hogy a vonatot korábban közlekedtesse a DB, vagy
legalább a beszállás biztosított legyen
22 órától. A jegyek a fekvőhelyes kocsiban 12 600 forinttól, a hálókocsiban
19 200 forinttól érhetők el.

Színvonalas repülés
Budapestről napi öt járattal repül a Lufthansa Münchenbe. A tavaly ötcsillagos
minősítésű légitársaságnak választott cég
kora reggel és este is közlekedik, így az
üzleti utasok akár egynapos tárgyalásra
is könnyen ki tudnak jutni Bajorország fővárosába. Az útvonalon jellemzően Airbus
A319/320-as gépek közlekednek, néha
a cégcsoporthoz tartozó Air Dolomiti
Embraer 170-es repülői is besegítenek. A
fedélzeti kiszolgálás – öt csillag ide vagy
oda – ma már az európai sztenderd szeMásodik éve közlekedik a Lufthansa
járata München és Debrecen között,
amely a 2018-as nyári menetrendben
a korábbi heti három helyett immár hetente ötször, hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken és vasárnap is repül
a két város között. Ezen az útvonalon
98 férőhelyes Bombardier CRJ 900as típusú gép közlekedik üzleti és turista osztályos kialakításban. Az első
évhez képest több mint kétszeresére
nőtt a München–Debrecen útvonalon
az utasok száma, különösen a tavaszi
idényben bővült a forgalom, amely Németország felől jellemzően turisztikai,
egészségturisztikai célú. A Debrecenből induló utasok közül 60 százalék körül van a tovább utazók aránya, akik a
Lufthansa kiterjedt hálózatán számos
európai vagy tengerentúli nagyvárost
érhetnek el. A retúrjegyek Debrecenből már 29 ezer forinttól foglalhatók.

Harminc év után megújult arculattal találkozhatnak a Lufthansával repülő utasok, amelynek legfontosabb eleme egy
sötétebb kék szín és a sárga szín viszszaszorulása a repülőgépekről. Eltűnt
a jellegzetes „tükörtojás” elem, a sárga
köralakba foglalt logó. A függőleges
vezérsíkon frissítették és légiesebbé
tették a logót, a nevezetes daru figurát, amely 100 éve megjelenik minden
„repülő-hanza” gépen. A sokak által
elsőre túl sötétnek és komornak talált
végeredménnyel a légitársaság prémium jellegét szeretné hangsúlyozni.
rint mindössze egy egyszerű szendvics
vagy péksütemény és tea vagy üdítő a turista osztályon. A budapesti járatokon elérhető az üzleti osztály, amely jobb kiszolgálást és meleg étel felszolgálását jelenti,
de sok esetben az utasülés nem tér el az
átlagtól. A legkedvezőbb repülőjegyek
szeptemberre 26 ezer forinttól voltak elérhetők. Az utasok Budapesten jogosultság esetén a Celebi üzleti váróját vagy a
MasterCard Lounge-ot használhatják.
A Münchenbe érkezők élvezhetik a
Skytrax által tavaly a világ legjobb termináljának választott müncheni 2-es terminált. A
26 éve megnyílt, de folyamatosan korszerűsített repülőtér immár 30 millió embert
szolgál ki. A kialakítás gyors átszállási lehetőségeket, kényelmes várókat, ingyenes
internetet, gyerekszigeteket, illetve nívós
üzlet- és étteremkínálatot biztosít. Ezen
a reptéren debütáltak anno a terminálon
kihelyezett ingyenes kávé- és teaautomaták, amelyek mára több reptéren sztenderdnek számítanak. A város felé korszerű
gyorsvasút teremt minőségi kapcsolatot. A
Budapestről érkező utasok jelentős része
átszáll, elsősorban a Lufthansa és partner légitársaságai hálózatára. Az idei nyári menetrend kezdetétől a Lufthansa öt
A380-asát Münchenbe helyezte át, és a
„Super jumbo” óriásgépek Los Angelesbe,
Pekingbe és Hongkongba kezdtek el járni,
jelentős többletkapacitást biztosítva.
2018. SZEPTEMBER
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KITEKINTŐ

Komplett szolgáltatási csomagok – a mobilitásban az élmény lesz a meghatározó

A jelenkor ipari forradalma Kínában
zajlik. Amikor az ázsiai óriás az olcsó termelőországból maga is fogyasztóvá vált, megerősödő társadalmi középosztályának mobilitási
igénye beérte az európait. Milliós
metropoliszokká nőttek a városok,
miközben a lakosság sokszor csak
maszkokban tud az utcán sétálni.
A jövő alakítását nagy léptékkel
elkezdték, amely élményalapú közlekedést jelenthet és persze élhetőbb környezetet.
SCHULEK TIBOR

Az áttörés: 2008
A kínai vezetés felismerte az ezredforduló
időszakában, hogy a gazdasági fejlődés
alapját biztosító termelés nem tartható
fenn a korábban ismert környezetpusztító
módon, mert addigra a nagyobb városok
levegőminősége olyan drámai módon
vált rossz minőségűvé, hogy az általános egészségügyi problémát jelentett az
országnak. A hivatalos jelentések szerint
a halálesetek 17 százaléka közvetlenül
összefüggött a levegőszennyezéssel. A
szmog miatt rendszeresek voltak a közlekedési korlátozások, hiszen a robogók
és az évente milliós számban üzembe
helyezett autók még egy puhább környezetvédelmi normáknak feleltek csak meg.
Az áttörést a 2008-as pekingi olimpia
megrendezése jelentette, ami előtt több
ország is aggodalmát fejezte ki sportolói
egészsége miatt. Az eseményt megelőzően a város környéki üzemeket leállították, meghatározott területekről kitiltották
a kétütemű robogókat, így relatíve jó levegő mellett versenyezhettek az olimpikonok. A program a játékokat követően sem
állt le, így néhány év alatt hárommillió otthont átállítottak széntüzelésről gáz- vagy
villanyfűtésre, és óriási közlekedési infrastrukturális beruházásokat indítottak el.

Metró és közbicikli
Pekingben 2002-ig mindössze két metróvonal üzemelt. Ma a 370 állomással
rendelkező 22 vonal 600 kilométernél is
22
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A trolibusz reneszánszát éli a túlterhelt kínai városokban

hosszabb hálózatán naponta átlagosan
10 millió utas közlekedik, ezzel a világ
második legnagyobb (Shanghai után), de
összességében a legforgalmasabb földalatti rendszere. Az építkezés folytatódik
és további 300 kilométer gyorsvasúti szakasz megépítését tervezik 2021-ig. A szárazföldi Kína területén ma 32 metróüzem
található, melyek döntő része az elmúlt 20
évben épült.
A városokban és a környezetvédelmileg kijelölt területeken ma már csak
elektromos robogókat lehet üzembe helyezni, de 2014-től már az autógyárak is
meghatározott, egyre növekvő számban
kötelesek villanyautókat is értékesíteni. A
városok hibrid és elektromos autóbuszokat vásároltak nagy számban, majd a városi lakosok megismerkedtek a közbicikli
rendszerével, de a hazaitól eltérő módon.
2015-ben utcára kerültek az OFO,
később pedig más cégek közkerékpárjai
a nagyvárosokban, amelyek dokkoló nélkül, okostelefonos alkalmazás segítségével használhatók. Az első 2000 könnyű és
egyszerű kerékpárból gyorsan 20 ezer,
majd több százezer lett, melyek a belváros minden fontosabb pontján elérhetők.
Ebben a dokkoló nélküli működési rendszerben a kerekezést követően a bicikli
szabadon letámasztható fal mellé vagy
bárhova máshova, amíg valaki újra ki nem
bérli. Ebből következik az a probléma,

hogy a városban mára halomban állnak a
bérkerékpárok, blokkolva a járdákat, esetenként a közlekedési utakat is. Az olcsó
és alapvetően strapabíró eszközökből
egyébként sokat megrongálnak, de a cég
milliós eszközkészletéből gyorsan pótolják. Éjszakánként próbálják teherautóval
elszállítani a metróállomások közelében
összetorlódott több száz kerékpárt más
területekre, de a rendszer további bővítése nem vállalható a tárolási körülmények
megteremtése nélkül.

Közösségi és robotautók
A mai társadalmi középosztály egyik státuszszimbóluma az autó, Ázsiában sincs
ez másként. 2022-re Kínában 550 millió
ember fog a középosztályba tartozni, ami
több, mint az Európai Unió teljes lakossága. Előre látható, hogy nem fenntartható
modell, hogy mindenki saját autót vegyen
magának, majd egy relatív alacsony napi
használat mellett otthon és a munkahelyén parkoltassa, a munkaidő végeztével
pedig közel egy időben útra is keljen vele.
A városokban megoldást jelenthetnek a
közösségi autók, ahol a költségek optimalizálhatók, a járművek kihasználtsága növelhető és összességében a közlekedés
miatt elfoglalt közterület csökkenthető. A
német Daimler és a kínai Geely tulajdonában álló Cao-Cao már 10 millió előfi-

Fotók: Schulek Tibor

Kína közlekedése a jövőbe tekint

A világ legforgalmasabb
metróvonalai Kínában vannak

Közúti forgalom

zetővel rendelkezik, és a jövőben 10 ezer
töltőoszlopot szeretne üzembe helyezni
újabb elektromos autóik napi üzeméhez.
Az egyszeri nagy infrastrukturális költségek így nem terhelik az autósokat, hanem
lassan, használatarányosan fizetik ki az új
és most még drága technológia árát.
Az elektromos autók technikai fejlesztése mellett komplett szolgáltatási csomagok
versenye kezdődött el, hiszen a jövő mobilitásában az élmény lesz a meghatározó.
Az új technológiák nemcsak az autóipart
változtatják meg, hanem a kapcsolódó
kiegészítőszolgáltatásokat is. Több benzinkút automata üzemre állt át, mert nincs
igény a drága és élő munkaerőt foglalkoztató shopokra. Ugyanakkor van szolgáltató, akitől megrendelhető a kedvenc reggeli
kávé az autóba is. Szintén robbanásszerű
fejlődés várható az önvezető képesség
napi használatban történő megjelenésében, azaz a robotjárművek elterjedésében,
amiket szintén az Uber vagy kínai kihívója,
a DiDi flottájában már tesztelnek.

5 milliárd vonatozó 2021-ig
Ma már Kína rendelkezik a legkiterjedtebb
nagysebességű vasúti hálózattal a világon, annak ellenére, hogy a fejlesztések
mindössze egy évtizede kezdődtek meg.
Az első 200 km/h üzemi sebességnél
gyorsabb vonalat 2007-ben adták át Pe-

Nagysebességű vonatok indulnak Pekingből,
akár 350 km/h-val száguldanak

A közbiciklik már a gyalogos és kerékpáros forgalmat akadályozzák

king és Tianjin között. Erőltetett tempó
mellett, 2016 nyarára 20 ezer kilométerre
bővült a hálózat, amely a világ nagysebességű vonalának több mint a felét jelenti,
és az ország 33 tartományából immár
28-at kapcsol össze egy egységes hálózatba. A vonatok másfél milliárd utast
szállítanak, és három éven belül az ötmilliárdos utasszám elérése sem lehetetlen. A
vonatok és a biztosítóberendezések különböző nemzetközi licencmegállapodások
és technológiatranszferek segítségével, a
legújabb megoldások mentén épülnek. Az
Európából, Japánból megvásárolt tudást
azonnal továbbfejlesztették, így a kínai vasúti technológia mindezek eredményeként
külföldön is versenyképessé vált. Például a
kormány egyesítette az ország két legfontosabb vonatgyártóját, a CSR-t és a CNR-t;
a China Railway Rolling Stock Group ma a
világ legnagyobb vasúti gyártó vállalata. A
Világbank 2014-ben publikált felmérése
szerint Kínában harmadáron, de azonos
minőségben épülnek nagysebességű vonalak, mint Európában. A középosztály
számára elérhető árszínvonalon biztosított
minőségi távolsági utazási lehetőség csökkenti az egyéni közlekedési módok iránti
érdeklődést, összességében a környezetbarát vasút felé tereli az utasokat.
Kínában található a világ leggyorsabb,
rendszeresen üzemelő személyszállító vonata is. A mágneses lebegtetésű,

Sanghaj belvárosát és nemzetközi repülőterét összekötő, mindössze 30 km-es
Transrapid vonalon akár 430 km/h csúcssebességgel is közlekednek a vonatok.

Fapados forradalom előtt
A dinamikus gyorsvasúti beruházások a
belföldi repülés vártnál gyengébb bővülését eredményezték. A repülőterek fejlesztése ugyan óriási léptékben zajlik, de
a kínai légicégek még erős állami kontroll
alatt vannak, a járatok útvonalát és frekvenciáját még nem szabadon választhatják meg. Például azonos viszonylatokra
(a legnagyobb városok közötti útvonalat
leszámítva) csak egy-egy kijelölt cég repülhet a 22 nemzetközi és belföldi és a
további 24 csak belföldi hálózattal rendelkező légitársaságból. A még relatíve
drága árszinten dolgozó cégek a fapados
forradalom előtt állnak, a low cost forgalom aránya 20 százalék körüli, és ultra
low cost cég még nincs az erősen védett
piacon. A kínai belföldi forgalomban közlekedő repülőgépek kivétel nélkül valamelyik nagy ismert gyártó termékei, átlagos
életkoruk pedig jelentősen fiatalabb, mint
például az USA-ban vagy Európában. A
modern technika használata nemcsak a
biztonságot, hanem a lehetőségekhez
képest a környezet védelmét is jelenti a
repülésben.
2018. SZEPTEMBER
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VÁROSI KÖZLEKEDÉS

Szegeden minden villamoson, buszon és trolin önkiszolgáló jegyautomata működik

Utazás egyetlen érintéssel
Megújulóban van a szegedi közösségi közlekedési rendszer, aminek az
egyik leglátványosabb és az utasok által is testközelből érzékelhető eleme az érintéses bankkártyával használható önkiszolgáló jegyautomaták
járművekre telepítése. A részletekről és a fejlesztés eredményeiről, eddigi
tapasztalatairól Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója tájékoztatta a KözlekedésVilágot.

Szeged legismertebb és egyben legforgalmasabb villamosvonala a vasútállomást
köti össze a belvárossal, a belvárosi egyetemet a lakóövezetekkel. Az ügyfélszolgálati irodában dolgozóknak a balesetek
miatti forgalmi változásokról szóló azonnali tájékoztatás, vagy az utaspanaszok
kivizsgálása és megválaszolása a napi rutin része, így az Angliában munkát vállaló
szegedi polgár üzenete, hogy végre úgy
utazhat a bankkártyájával, mint Londonban, vagy a közösségi oldalon érkezett
„bankkártyával cool” bejegyzés villámgyorsan körbejárt a kollégák között, és
mosolyt csalt az arcokra a nyári melegben.
A bankkártyás fejlesztés valóban nemzetközi tapasztalatokra épített, hiszen ki
ne hallott volna a londoni közösségi közlekedési kártyáról, illetve a londoni metró
bankkártya alapú igénybevételéről? Persze nem kell ilyen messzire utazni, hiszen
Csehországban is találunk hasonló bankkártyás megoldást, akár Prágában, akár
Szegedhez hasonló méretű más cseh
nagyvárosban.
A Szegedi Közlekedési Társaság
(SZKT) menedzsmentje szerint végig
kell gondolni, hogy hol érdemes a jövőben jegyet értékesíteni: a megállókban,
a viszonteladóknál vagy a járművek fedélzetén? Van-e olyan technológia, ami

már bizonyított a kereskedelemben,
egyszersmind a közlekedési eszközökön is megbízhatóan működtedhető, és
önkiszolgáló rendszerként alacsony az
élőmunkaigénye? Mindemellett kiemelt
szempont volt, hogy egy-egy berendezés
bekerülési ára, szállítása, telepítése és
karbantartása ne milliós, hanem százezres nagyságrendben legyen tervezhető
évről évre.

Fotók: Benke Ferenc Sándor, SZKT

Nemzetközi példák

Papír helyett bankkártya
Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató úgy
véli, Szegeden – ahol évek óta sikeres a
járművezetői jegy, és több százezer fogy
el belőle éves szinten – volt alapja annak,
hogy a járművekre telepített önkiszolgáló
bankkártyás jegyautomatákkal próbálkozzanak. Ráadásul csúcsidőben a járművezetőnél történő jegyvásárlás értékes
másodperceket vett el a menetidőből,
sőt percekben volt mérhető, ha többen
akartak így vonaljegyet vásárolni. Az új
értékesítési és fizetési megoldás kapcsán
Szegeden arra számítanak, hogy 2019
végére a bankkártyák több mint 90 százaléka már alkalmas lesz érintéses fizetésre, és egyre több mobiltelefon – a rajta
futó alkalmazással – használható bankkártya helyett. Emellett persze továbbra
is lehet a járművezetőnél készpénzért
menetjegyet kapni, de mintegy 20 százalékkal magasabb áron, mint a fedélzeti
jegyautomatánál.

Az automaták tendereztetése, a prototípus gyártása, a telepítési folyamat,
az üzembe helyezés időigénye meghaladta a másfél évet. A projekt tervezése,
műszaki specifikációja még 2016 végén
kezdődött, a tárgyalásos közbeszerzési
eljárás 2017 tavaszán ért véget, a prototípust 2017 augusztusában szállították le
a társasághoz. Az első tesztkészülékek
2017 őszén kerültek a járművekre, ahol
az SZKT és a magyar gyártó hetekig tesztelte az üzembiztonságot. A közlekedési
társaság menedzsmentje a tesztek alatt
több módosítást is javasolt, amit a szállító
beépített a sorozatgyártásba. Végül az automata kialakítása, a csatlakozókábelek
felszerelése és rögzítése mellett a menürendszer és a grafikai elemek is elnyerték
végső formájukat. A teljes városi flotta
felszerelése – ami közel 200 járművet jelent – 2017 decemberében kezdődött és
több hónapot vett igénybe: egy-egy jármű
szerelésére akkor került sor, amikor eleve
tervezett szemlén vagy komolyabb műszaki vizsgán vett részt.

Már éles üzemben
Mindeközben nem telt el úgy hónap,
amikor a projektvezetés ne szembesült
volna olyan helyzettel, ami nem volt az
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eredetileg tervezett feladatlistában, de
végül mindenre sikerült érdemi megoldást
találni. Ezek közül csak egyet említve: a
jegynyomtatás hőpapíron kiválóan működik egy irodai környezetben, egy íróasztalon, de ugyanezt elérni egy járműben,
ahol nincs 220 volt, nem magától értetődő mérnöki feladat, főleg, ha a járműpark
sokféle és egyes járművek életkora régen
túlvan a tinédzserkoron. Amikor mindezt
vasútbiztonsági előírásokkal is kibővítjük,
az nehezített pálya a fejlesztésben.
A teljes rendszer üzemszerű működéséhez az automatákon kívül banki és
telekommunikációs szolgáltató is elengedhetetlen volt, és egy belső üzemeltetői egységet is ki kellett alakítani. Mindez
2018 júniusára állt össze, és a nyári menetrend életbelépésével elindult az éles
üzem is.
Az automaták kialakításukat tekintve
hasonlítanak a jegyérvényesítő/validáló
berendezésekhez, de tudatosan egy másik, kék színvilágot kaptak, az első és a
második ajtó között. A lekerekített fémház
eddig jól vizsgázott: mind a helyén maradt,
és egyikben sem okoztak az utasok maradandó kárt, illetve az automatáktól sem
sérült meg senki. Az automatákat úgy ala-

kították ki, hogy további termékek, új árak
is rövid határidővel felparaméterezhetők
a rendszerben.

Népszerű automaták
Funkciójukat tekintve az automatákból
Szegeden vonaljegyet, 24, illetve 72 órás
jegyet lehet vásárolni, a magyar mellett
angol nyelvű menürendszerrel is ellátták
őket. A színes érintőképernyős kijelzőn
egy vonaljegy megvásárlása két kattintás,
de ha valaki több jegyet vásárol, akkor
sem kell 15–20 másodpercnél többet a
készülék érintőképernyőjével bíbelődnie.
Az automatából kinyomtatott jegyet időpecséttel és olyan egyedi azonosítóval látták
el, hogy külön érvényesíteni már nem kell
az utasoknak.
Az utazóközönség hamar megszokta
az ötfős csoporttal üzemeltetett új automatákat. A napi értékesítés néhány hét

alatt elérte a százas nagyságrendet, a
Szegedi Szabadtéri Játékok vagy a Szegedi Ifjúsági Napok idején pedig a napi
500 jegy sem volt példa nélküli. A visszajelzések alapján a Szegedre érkező turisták körében lett népszerű ez a megoldás,
hiszen nem kell trafikot, boltot, automatát
keresni az utazás előtt, a vásárlás gyorsan és egyszerűen elintézhető a járműre
szállva.
Majó-Petri Zoltán arra számít, hogy az
úgynevezett contactless technológiára
épülő megoldások egyre inkább az életünk részévé válnak, legyen szó bankkártyáról, beléptetőkártyáról, mobiltelefonról
vagy akár új típusú igazolványokról. Ezért
olyan járműfedélzeti környezetet kell kialakítani, ahol ezek felhasználhatók. Az
ügyvezető igazgató szerint a hagyományos, robusztus jegy- és bérletautomaták
mellett ez a megoldás akár a bérletértékesítésben is szerepet kaphat: ennek
egyetlen jelenlegi műszaki akadálya
az 5000 forint feletti bankbiztonsági,
PIN kódos környezet.

„Készpénzmentes” város
Az ügyvezető igazgató elmondta, a fejlesztés egyben Szeged okosváros-fejlesztési koncepciójának része, ahol az
egyik átfogó feladat, hogy Szeged „készpénzmentes” várossá váljon a következő
években. Egy „készpénzmentes” településen az uszodától az állatkertig, a mozitól a menzáig mindenütt elvárható, hogy
kártyával is lehessen fizetni. Ezt terjesztették ki a városi mobilitásra: a közterületi

parkolásra és a közösségi közlekedésre,
ahol naponta több ezer tranzakciót indítanak a szegediek. A programra, a fejlesztésekre a MasterCard is felfigyelt, és
külön együttműködési megállapodás jött
létre annak érdekében, hogy a közösségi
közlekedésben, a mobilitásban egyre magasabb legyen a készpénzmentes fizetés
részaránya.
A Szegedi Közlekedési Társaság vezetése a következő évekre arra készül, hogy
befejeződik a tram-train Hódmezővásárhely–Szeged közötti kiépítése, és 2021ben már nemcsak villamosok, hanem
tram-train szerelvények is menetrendszerűen közlekednek a két város között. Itt
különösen fontos lesz új értékesítési és
fizetési megoldásokat bevezetni, hiszen
egy helyi és egy helyközi szolgáltatást
kell összefésülni. A tram-train hamarosan
élő példa lehet arra, hogyan oldható meg
utasbarát módon mindez úgy, hogy a különböző szolgáltatók elszámolása mellett
az utazás akár egy érintéssel is működhessen a két alföldi városközpont között.
Ehhez persze a tarifapolitikák egyeztetése is szükséges – amihez a belső szakmai
előkészítő anyagok már elkészültek –,
hogy 2019-ben a szakpolitikai döntések
megszülethessenek.
2018. SZEPTEMBER
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Fókuszban a hazai vasút
versenyképességének javítása
A kormányzat közlekedésért felelős döntéshozóinak, a meghatározó hazai vasúti társaságok és a V4 országok vasútvállalati vezetőinek és munkatársainak részvételével rendezte meg a HUNGRAIL 2018. szeptember
13-án a Magyar Vasút 2018 konferenciát. Vasút és közösségi közlekedés,
a munkaerőhiány mérséklése, az infrastruktúra üzemeltetési kihívásai –
összeállításunkban az e témák köré szervezett szimpóziumokon elhangzott megállapításokat adjuk közre.
Kihívások, megoldások
A kormányzat elkötelezett a közösségi
közlekedés megújítása, az egységes közösségi közlekedési rendszer létrehozása
iránt. Az irányok kijelölése és az alapvető
döntések meghozatala után következik
a részletek kidolgozása, a menetrendek
összehangolása, a párhuzamosságok
megszüntetése, ezáltal a költséghatékony
és egyre magasabb színvonalú működés
biztosítása, mondta köszöntőbeszédében
Dávid Ilona. A HUNGRAIL Magyar Vasúti
Egyesület elnöke, a GYSEV Zrt. elnöke,
a VOLÁNBUSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, bár a VOLÁN társaságok
reorganizációjára kérte fel a közlekedési
területet irányító két miniszter, a GYSEV
elnökeként továbbra is a vasút közelében

Dávid Ilona
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marad, és a különböző nemzetközi vasúti
szervezetekben meglévő pozíciói által
a határokon átívelő szinten is képviseli a
magyar vasutat. Szerinte egyszerre kell
dolgozni az utasbarát és a vállalkozásbarát közlekedési szolgáltatás megteremtéséért, azaz a személy- és teherszállítás
egyre növekvő igényeinek összeegyeztethető kielégítéséért. Változatlanul alapvető kérdés a munkaerőhiány mérséklése, még vonzóbbá kell tenni a vasutat
mint munkahelyet, és növelni a vasutas
szakma presztízsét. Fel kell kelteni a fiatalok érdeklődését, és meg kell tartani a
magasan képzett szakembereket. Dávid
Ilona hozzátette, a konferencia azokat a
jó példákat mutatja be, amelyek hatékony
segítséget nyújthatnak a kialakult helyzet
kezeléséhez.
Magyarország kedvező földrajzi adottságokkal rendelkezik Európa szívében,
ami központi szerepet biztosít hazánknak,
hangoztatta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint e regionális
központi státuszért éles verseny folyik
a térség országai között, és hogy ezt a
pozíciót hazánk meg tudja tartani, egyebek mellett a vasúti infrastruktúrát kell
fejleszteni. A tárcavezető megerősítette,
a kötöttpályás beruházások továbbra is
elsőbbséget élveznek a hazai közlekedésfejlesztési projektek sorában. 2022ig 1500 milliárd forint áll rendelkezésre a
vasút megújítását szolgáló munkálatokra,
és a kormány jelentős erőforrásokat kíván
fordítani a határkeresztező vasúti kapacitások kihasználására vagy újralétesítésére. A szlovák kormánnyal előrehaladott
tárgyalások folynak mind a kilenc jelenlegi
határátmenet újbóli használatbavételéről,
hiszen hét helyen van teherforgalom, de
csupán három határon személyforgalom.
A közös célok között említette a vasúti
személyszállítás újbóli megindítását Komárom és Révkomárom között; a Mis-

kolcról, illetve Kazincbarcikáról Ózdra
közlekedő vonatokhoz kishatárforgalmi
járatpárok csatolását; a Balassagyarmat
és Ipolytarnóc között közlekedő vonatok
útvonalának Losoncig, a Hatvan–Somoskőújfalu viszonylat Fülekig, a Miskolc–Hidasnémeti vonal Kassáig történő meghosszabbítását. Szintén egyetértés van a
két ország között a Budapestet Sátoralja-

Szijjártó Péter

újhellyel összekötő sebes vonati közlekedés szlovák oldali meghosszabbításában,
valamint a Drégelypalánk–Zólyom járat
Budapestig való közlekedtetésében, aminek feltétele, hogy a határátmenet utáni
rövid szakasz – ami valamikor már létezett
– a magyar oldalon megépüljön.
A közeljövő két nagy vasútfejlesztési
terve a Budapest–Belgrád vonal felújítása, illetve a Budapest–Varsó és a Budapest–Kolozsvár gyorsvasút megépítése.
Szijjártó Péter elmondta, a két utóbbi
projekt magyarországi szakaszaira vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányokra a
kormány másfél, illetve egymilliárd forintot
hagyott jóvá, és heteken belül várható a
közbeszerzési pályázat kiírása, mert egy
éven belül le kell tenni a döntéshozók asztalára a kész terveket.

Folytatni kell a vasút komplex megújítását az utasok és az ügyfelek minél
magasabb színvonalú kiszolgálása, a dolgozók munkahelyi és életkörülményeinek
javítása érdekében, jelentette ki Homolya
Róbert. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója
rámutatott, a MÁV-START bevételeinek
mindössze 18–20 százaléka származik
a jegyértékesítésből, miközben a teljes
hálózaton a járatok átlagos kihasználtsága 32–35 százalékos. Ez a realitás, tette
hozzá. A vasútüzem működéséhez négyszer annyit kell hozzátenni az államnak az
adófizetők pénzéből, amin változtatni kell,
mert hosszabb távon sem társadalmilag,
sem gazdaságilag nem fenntartható ez a
rendszer. Ehhez szükséges a vasúti és
közúti személyszállítás szerepének, jövőképének meghatározása és a munkamegosztás kialakítása a két alágazat között. A
racionális, költséghatékony szervezés és
működtetés hozzásegítheti a vasúttársaságot ahhoz, hogy növelje az utasszámot.
Ha több az utas, akkor jobb a vonatok kihasználtsága és magasabb a bevétel, s
ezáltal több forrás jut fejlesztésre, a szolgáltatási színvonal emelésére.
A távolsági vasúti közlekedés korszerűsítését szintén kiemelt feladatnak nevezte
az előadó. Ha minél hosszabb hálózaton
biztosítjuk a 160 km/h-s pályasebességet és hozzá a modern gördülőállományt,
akkor a vasút versenyképes alternatívája
lehet az egyéni közúti közlekedésnek,
tovább emelkedhet az utasok száma.
Homolya Róbert úgy vélte, a szakma előtt
álló egyik legnagyobb kihívás az üres ál-

láshelyek betöltése, a képzett munkaerő
megtartása. Ez csak akkor sikerülhet, ha
mind anyagi, mind erkölcsi szempontból
újra vonzó lesz a vasút, tehát versenyképes bért és megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani az itt dolgozóknak.

Stadler Szimpózium
A vasút–közút és a vasút–egyéni közlekedés versenyfutásban azonos az állam
mint a közszolgáltatás megrendelője, az
üzemeltetők és a járműgyártók érdeke:
az utaselégedettség és az utasszám növelése, ami az említett szereplők közös
gondolkodása, valamint a folyamatos fejlesztések révén vezethet sikerre, hangoztatta a Stadler Szimpózium nyitóelőadásában Dunai Zoltán, a Stadler Rail Csoport
országigazgatója. Ma az EU-tagállamok
lakosságának 80 százaléka (Magyarországon „csak” 70) egyénileg közlekedik,
és 30 év múlva a közúti infrastruktúra nem
fogja elbírni, hogy az akkor urbanizációs környezetben élő emberek (a világon
2050-ben tízből nyolc ember városokban
él majd) háromnegyede az egyéni közlekedési módot válassza. A megoldás tehát
a közösségi – ezen belül a kötöttpályás –
közlekedés részarányának növelése.
A szakember szerint a vasúti infrastruktúra fejlesztése az utóbbi évtizedekben elmaradt a közútétól. Ebben a helyzetben a
reális célkitűzés az lehet, hogy a vasút apró
lépésekkel igyekszik csökkenteni a közúttal szembeni versenyhátrányát. Ehhez az
infrastruktúra oldaláról sebességemelés-

re, villamosításra és kétvágányúsításra
van szükség. Üzemeltetői oldalról nagyon
fontos a tarifaközösségek, az egységes
vonaljegyek és bérletek bevezetése, a
menetrendek összehangolása, hogy a
vonat–autóbusz ráhordó funkció hatékonyabban, kiszámíthatóbban működjön,
valamint az átszállások, így az eljutási
idők csökkentése. A járműgyártók feladata – az üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával – az utasigényeknek megfelelő,
többcélú, multifunkciós vonatok folyamatos fejlesztése. Erre jó példa a Stadler
nagy kapacitású, 600 üléses, emeletes
motorvonata, melyből az első járművek a
jövő évtől állnak forgalomba hazánkban,
vagy a FLIRT1 és az új generációs FLIRT3
vonatok. Dunai Zoltán elmondta, a korszerűsítés jegyében a „piros” FLIRT-öket
fel akarják hozni a „kék” FLIRT-ök műszaki színvonalára.
Csépke András, a MÁV-START Zrt.
vezérigazgatója szerint a hazai közösségi közlekedés megújítása érdekében
elengedhetetlen az összehangolt közszolgáltatások biztosítása, a szolgáltatási minőség és hatékonyság javítása, új
értékesítési csatornák bevezetése és a
piacnyitásra való felkészülés (a személyszállítási közszolgáltatási szerződések a
vasúton 2023. december 31-ig, a közúton 2019. december 31-ig hatályosak).
Az összehangolt vasúti és közúti személyszállításra jó példa a Budapest-bérlet mellé váltott Pilisszántó–Budapest kiegészítő
VOLÁNBUSZ helyközi autóbuszbérletek
elfogadása a vonatokon idén szeptember

Dunai Zoltán, Csépke András, Alscher Tamás, Homolya Róbert
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1-jétől, valamint a tervek között szerepel a debreceni BMW gyárban dolgozók
szállításának hasonlóan integrált (vasút–
közút) kiszolgálása. A MÁV-START nagy
hangsúlyt fektet a távolsági vasútközlekedés fejlesztésére is, 2019-től kevesebb
megállással, kétórás ütemben közlekedtet majd IC Plusz vonatokat. Budapest
elővárosi vasúthálózatán – melyet évente 74 millió utas használ, a MÁV-START
utasainak 54 százaléka – a szolgáltatás
minőségét nagymértékben javítják a már
közlekedő FLIRT és a következő időszakban forgalomba állítandó KISS emeletes
motorvonatok. További cél az értékesítési
rendszer modernizálása és a telekocsis
rendszerrel versenyképes szolgáltatás
bevezetése. Szeptember 30-án indítják
a TELEVONAT szolgáltatásukat, melynek lényege, hogy a vasárnap délutáni
csúcsidőben 400 ülőhelyes FLIRT szerelvényt közlekedtetnek a Nyíregyháza–
Debrecen–Budapest-Nyugati pályaudvar
vonalon, csak az adott vonaton érvényes
speciális díjszabás mellett (Debrecenből
a fővárosba egy interneten vásárolt jegy
1989 forintba kerül).
Az uniós közlekedésfejlesztés alappillére a 2011-ben kiadott Fehér Könyv,
amely az egységes európai közlekedési
térség megvalósításához vezető utat, a
versenyképes és fenntartható közlekedési rendszer jövőképét fogalmazza meg,
erősen fókuszálva a vasútra. Alscher Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály vezetője elmondta, a dokumentum a célok

között említi, hogy 2050-ig teljesen ki kell
zárni a hagyományos üzemű gépjárművek
városi közlekedését, ennek egyik módja a közösségi közlekedés fejlesztése.
Szintén az évszázad közepéig elérendő
cél a közepes távolságú személyszállítás
többségének vasútra terelése és a nagy
sebességű, nagy kapacitású vasúthálózat
létrehozása az unió teljes területén.
A mobilitás növekedése a hatóságot is
számos kihívás elé állítja. A több feladatot
azonban egyre csökkenő szakemberállománnyal végzik, hiszen a magasan képzett kollégáik gyakran a jobban fizető magánszektort választják, ezért szükséges a
kormánytisztviselői bérek felzárkóztatása
a piaci bérekhez. A fluktuáció megállítása, valamint a hatóság és a vasútvállalatok
hatékony együttműködésének kialakítása
azért is fontos, mert jövőre már az Európai Vasúti Ügynökségnél (ERA) kell a piac
szereplőinek igényelni a különféle hatósági engedélyeket.

Kerekasztal-beszélgetés I.
A szimpózium befejezéseként szakmai
kerekasztal-beszélgetésre került sor,
amelyen Homolya Róbert leszögezte: a
vasúti és a közúti közösségi személyszállítás párhuzamosságainak megszüntetése
alapvető feltétele a közszolgáltatás színvonal-emelkedésének. Jelenleg évente
400 millió utas közlekedik a Volán társaságok autóbuszaival, 140 millióan használják a vasutat, és 80 millióan a HÉV-et.
Az elmúlt 10 év adatai alapján a vasúton

A hagyományoknak megfelelően a HUNGRAIL idén is kiosztotta a Sipos István-díjat.
Az elismerést dr. Kopp Miklós kapta, aki elhivatottságával, szakmai tudásával sokat tett
és tesz a vasútért.
Dr. Kopp Miklós a moszkvai Vasútmérnöki Egyetemen mérnök-közgazdász, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen pedig szakközgazdász diplomát szerzett, majd
kisdoktori értekezést írt a magyar–szovjet külkereskedelmi áruszállítások fuvarozási
kérdéseiről. Pályáját a MÁV-nál kezdte, majd több munkahelyen is megfordult, de mindig közlekedéssel kapcsolatos területen dolgozott. A tervezések, elemzések készítésétől kezdve a kutatáson át a nemzetközi kapcsolatok koordinálásáig számos feladatot
teljesített sikeresen. Megszerzett tudása és tapasztalata, valamint kitartása és szorgalma eredményeként középvezetőként, majd cégvezetőként irányította különböző vállalatok kereskedelmi, szállítmányozási tevékenységét. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű,
hogy a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatójaként, majd a UIC árufuvarozási igazgatójaként
tevékenykedett. A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesületnél több pozíciót is betöltött,
jelenleg a nemzetközi kapcsolatok ápolásával segíti a szervezet munkáját.
– A Sipos István-díj két okból is megtisztelő számomra: a döntéshozó grémium egyrészt
elismerte az utóbbi évtizedekben végzett szakmai munkámat, másrészt én még személyesen ismertem az elismerés névadóját – mondta dr. Kopp Miklós. – A 70-es évek
végén találkoztam először Sipos Istvánnal Záhonyban, ahol ő akkor üzemigazgató-helyettesként dolgozott, és utána is – egészen a haláláig – folyamatos munkakapcsolatban voltunk. Igazán nagy formátumú vasutas volt, aki amikor a saját stílusában odaszólt
valakinek, hogy: „Na, kisfiam!”, akkor a körülötte lévők mind odafigyeltek, mert biztosak
lehettek benne, hogy valami fontos dologról lesz szó. Hálás vagyok a díjért, köszönöm
kollégáimnak, hogy rám gondoltak az elismerés odaítélésekor.
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utazók száma nagyjából állandó, a közúti
közösségi személyszállítást választóké
viszont 10 százalékkal csökkent – ezek
nem jó trendek, jegyezte meg.
A közösségi közlekedés akkor veheti
fel eredményesen a versenyt az egyéni
közlekedéssel, ha a közszolgáltatók képesek lesznek a mainál magasabb minőségű, integrált szolgáltatásokat nyújtani,
csatlakozott az előtte szólóhoz Csépke
András. A MÁV-START-nál készülő smart
vonatkoncepció is ezt a célt szolgálja.
Jövő ősztől a váci vonalról egy FLIRT és
egy KISS motorvonat összekapcsolásával egyszerre 800–900 utas érkezik a
Nyugati pályaudvarra, ami a BKK-t is komoly kihívás elé állítja majd. Ez egyfajta
„vizsgafeladat” lesz a közösségi közlekedési cégek számára.
Alscher Tamás azzal egészítette ki az
elmondottakat, hogy az ERA 2019. június
16-tól veszi át uniós szinten a vasútijárműengedélyezéssel összefüggő hatósági feladatokat a tagállamoktól. Jó hír, hogy az
érintett piaci szereplők minden kérelmet
a saját anyanyelvükön adhatnak majd be.

MÁV Szimpózium
Régiónkban a vasút sikere attól is függ,
hogy a V4 országok vasútvállalatai képesek-e az összefogásra a munkaerőgondok enyhítése céljából, átadják-e egymásnak tapasztalataikat, a „best practice”
megoldásokat, kezdte a MÁV szimpóziumot felvezető előadását Dorozsmai Éva, a
MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-

Jitka Češková, Aneta Przybysz, Dorozsmai Éva

helyettese. A hároméves bérmegállapodás nyomán sok forráshoz jutott ugyan
a vasút, de nem elegendőhöz, hiszen a
munkaerő megtartását nagymértékben
befolyásolja az, hogy a keresetekkel
mennyire elégedettek a kollégák. Márpedig a bérek a nemzetgazdasági átlaghoz
viszonyítva nem javultak jelentősen, ezért
további hatékonyságjavító intézkedésekre
van szükség. Ha a vasúttól magas színvonalú, piacképes szolgáltatásokat várnak
el, akkor a munkatársak jogosan várják
el a piaci szintű juttatásokat, mutatott rá
a szakember. A MÁV-ot önként elhagyók
közel 65 százaléka még mindig az elégtelennek tartott bér miatt távozik. A fluktuáció jelenleg nem túl magas, a munkakörök
átlagát tekintve két–három százalék.
A munkaerő-toborzást gőzerővel végzi a társaság. Toborzóirodát működtet a
Nyugati és a Keleti pályaudvaron, állásbörzéken, munkaköri filmeken, nyílt napokon, pályaorientációs kiállításokon és
a közösségi médiában is népszerűsíti a
vasutas szakmát. Idén 26 vállalat és 2000
látogató részvételével megszervezte az
I. Állami Karrier Expót, ahol több mint
400 interjút bonyolítottak le a kollégák.
Folytatódik a pályakezdő diplomás program, melynek sikerét jelzi, hogy ebben
az évben 250-en jelentkeztek, végül 56
fővel indult el. A munkaerő megtartása érdekében is több program fut a MÁV-nál,
például a Fókuszban a közös jövőnk felsővezetői program vagy az INNOMÁV – vállalati ötletmenedzsment program.
Dorozsmai Éva elmondta, a nemzetközi együttműködés keretében a közeljövőben megalakul a Virtuális Európai Vasúti

Akadémia, ahol uniós szintű közös képzésekre, gyakornoki és csereprogramokra kerülhet sor. Ezenkívül az ÖBB-vel is
egyeztetnek, egyebek mellett a toborzási
és képzési rendszer megújításának lehetőségeiről és a női munkavállalók szerepéről.
A PKP PLK lengyel államvasutak az
utasok biztonsága és komfortja, a menetidők csökkentése, általában véve a
kulturált vasúti környezet megteremtése
érdekében 9000 kilométernyi vasútvonalat korszerűsít, 51 milliárd zloty értékben;
ez Lengyelország legnagyobb beruházási programja, hívta fel a figyelmet Aneta
Przybysz, a PKP PLK humánerőforrás
vezérigazgató-helyettese. A társaság
munkavállalói közül sokan hosszú ideje
a cégnél dolgoznak, akiket a tapasztalataik miatt igyekeznek megtartani, hogy a
szakmai ismereteiket átadhassák az utánuk jövő generációknak. Folyamatosan
toborozzák a fiatalokat, és mindenekelőtt
azt a sztereotípiát szeretnék megváltoztatni körükben, hogy a vasutas szakma,
a vasutas életforma unalmas. Vállalati
szinten 7000 új munkavállalóra van és
lesz szükségük a közeljövőben. Olyan fiatalokat keresnek, akik már rendelkeznek
legalább a vasúti alapismeretekkel, ezért
szakirányú középiskolákkal, egyetemekkel működnek együtt, ösztöndíjprogram
keretében (most 400 ösztöndíjasuk van).
A PKP egész életüket a vasútnál eltöltő
hiteles szakemberei oktatják a szakmai
tárgyakat, részt vesznek a gyakorlati képzésekben, ahol az első számú cél, hogy
megszerettessék a fiatalokkal a vasutat. A
munkatársak jó példával szolgálnak a diá-

kok előtt, akik közül a jó eredményekkel
végzőket azonnal felveszik a társasághoz,
ezáltal biztosítva a képzett utánpótlást. A
dolgozók megtartása érdekében cégen
belüli továbbképzéseket szerveznek, minden kollégának lehetőséget kínálva arra,
hogy a cég költségén további szakképzettségeket, kompetenciákat szerezzen.
Az SŽDC, a cseh állami vasútvállalat
alkalmazottainak egyharmada 50 évesnél
idősebb, jól képzett szakember, közülük
azonban sokan hamarosan elérik a nyugdíjkorhatárt, tehát gondoskodni kell az
utánpótlásról, hangoztatta Jitka Češková,
a társaság humánerőforrás osztály oktatási vezetője. Az SŽDC-nél is kevés fiatal
dolgozik, a 40 év alatti kollégák száma
mindössze 20 százalék. Ezen az arányon
az oktatási intézményekkel való szakmai
együttműködés révén próbálnak javítani.
Harminckét szakközépiskola és hét egyetem a partnerük, de már általános iskolákkal is felvették a kapcsolatot. A nyolcadik
osztályos tanulóknak hatodik éve szervezik meg a Student Cup programot, ahol a
résztvevőket – a sportolási lehetőségen
kívül – pályaválasztási tanácsadással is
várják, és célzottan azokat a középiskolákat mutatják be számukra, amelyek tematikájában a vasúti ismeretek oktatása
is szerepel. Minden évben rendeznek egy
interaktív, kifejezetten vasúti témákat feldolgozó diákkonferenciát. A cég hivatalos
honlapján elérhető egy diákoknak készült
webes felület, a fiatalok itt tájékozódhatnak a társasággal kapcsolatos aktuális
hírekről, munkalehetőségekről.

Kerekasztal-beszélgetés II.
A MÁV Szimpóziumot záró kerekasztalbeszélgetésen Jitka Češková elmondta,
a munkaköröket bérkatalógusok alapján
értékelik. A jövedelmek alapbérből és különböző juttatásokból állnak, ez az egész
országra érvényes, nincs különbség az
egyes régiók között. A végzettséget és a
ledolgozott éveket azonban természetesen figyelembe veszik a bérek megállapításakor. Aneta Przybysz hozzátette, hasonlóan a cseh partnercéghez, a lengyel
vasútnál is alapbért és juttatásokat (prémium, bónuszok) fizetnek a forgalmi irányításban dolgozó munkavállalóknak, 65–35
százalékos megosztásban, az adminisztratív munkakörökben foglalkoztatottak
esetében ez az arány 80–20 százalék.
A PKP PLK képviselői már az egyetemeken, a hallgatókkal folytatott beszélgetéseken, valamint az állásinterjúk során
részletesen elmondják, hogy milyen kar2018. SZEPTEMBER
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riert lehet befutni a cégnél. Az előrejutási
lehetőségekről és a fizetési kondíciókról
külön füzeteket állítottak össze, amiket
elektronikusan is rendelkezésre tudnak
bocsátani, illetve egy figyelemfelkeltő filmet is készítettek a vállalat reklámozására.
Kulcsfontosságúnak tartják, hogy a szakmai előmenetellel, javadalmazási lehetőségekkel kapcsolatos információkat rögtön
megosszák a jelentkezőkkel, mert csak így
lehet megteremteni a kölcsönös bizalmat
a munkáltató és a munkavállaló között.
A vasutas pályán megszerzett szaktudás nem használható más szakmákban,
így ha valakinek van valamilyen kötődése
a vasúthoz, itt is fog maradni, mondta az
SŽDC oktatási vezetője. Ez többnyire igaz
azokra is, akik vasutas múlt nélkül lépnek
be hozzájuk, de megtapasztalják a vasút
kínálta fejlődési lehetőségeket. A vasút
minden szakmabeli számára egy szerelem, szívügyeként tekint rá.
Lengyelországban a fiatalok körében
egyre népszerűbb a vasút, sokan járnak
ilyen irányultságú szakközépiskolába
vagy egyetemre. Ettől függetlenül nem
lehet hátradőlni, folyamatosan reklámozni kell a szakmát, az új és modern oldalát
kell bemutatni, hívta fel a figyelmet a lengyel vasúttársaság vezérigazgató-helyettese. Szerinte a régiónkban sokan még
ma is a régi szemüvegen át tekintenek a
vasútra, amely pedig minden térségbeli
országban hatalmas változásokon ment
és megy keresztül, s mára egy sokoldalú,

érdekes, az ott dolgozókat számos szép
kihívás elé állító és biztos munkahelyet
jelentő szakmává vált.

Thales Szimpózium
A vasúti infrastruktúra üzemeltetési kihívásairól szóló Thales Szimpózium szekcióvezetője, Balázs Gáspár, a Thales
Rail Signalling Solutions Kft. értékesítési
és üzletfejlesztési igazgatója kijelentette:
ezen a területen az egyik kulcskérdés a
karbantartás. Mivel maga a vasút-üzemeltetés rendkívül összetett, heterogén technológiájú rendszer, amelyet számos szakma együttműködése működtet, többek
között a szakemberek rendelkezésre állása és utánpótlása okoz napi nehézségeket, valamint szűkös pénzügyi erőforrások
mellett kell fejleszteni és tesztelni. Ugyanez a gyártó, illetve szállító szemszögéből
úgy jelentkezik, hogy közös érdek mentén
hiába terveznek hosszú távra, mondjuk
25 éves élettartamra, a keretszerződések
mindössze háromévesek, ami módosítja
a mindenkori költségeket. Ezt a helyzetet
oldhatná fel az elektronikus biztosítóberendezések 25 éves karbantartási stratégiára épülő szervize, amelyet hároméves lépésekkel lehetne megvalósítani,
javasolta a szakember, aki ezzel összefüggésben aláhúzta az előrejelzések fontosságát a kritikus pálya menti eszközök
állapotáról digitális diagnosztikai rendszerek segítségével. Hozzátette: a különböző

megoldások üzemeltetővel közös feladatmegosztáson alapuló ütemes bevezetése
lehetővé teszi egy országos lefedettségű
szerviz- és oktatási központ létrehozását
is, ami a társaság célkitűzései között szerepel. Mindez válasz lehet a vasútvállalatokra nehezedő versenyhelyzeti nyomásra és humánerőforrás-hiányra is.
A XIX. századi kötöttségek és XXI.
századi elvárások között feszülő ellentmondással indította előadását Mogyorósi
Szilvia, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési és Működtetési Főosztályának vezetője.
Ma a személyszállításban sűrű, ütemes,
gyors és akadálymentes közlekedésre
van szükség. Ugyanakkor a rugalmasabb
és gyorsabb közúti és légi szállítás miatt
az elmúlt évtizedekben a magyar vasút
forgalmat veszített (az 1980-as csúcsévhez képest ma feleannyi utast és 40
százaléknyi árut szállít), ami a bevételek
és így az infrastruktúrára fordítható források csökkenését okozta. Innen egyenes
út vezet a pálya állapotának folyamatos
romlásához, ennek megjavítása végső soron mégiscsak többe kerül. Ezt némiképp
ellensúlyozzák az uniós csatlakozásunk
óta eltelt csaknem másfél évtizedben támogatott beruházások, és a 2011-ben
megkötött pályaműködtetői szerződések
is biztosítanak fejlesztési forrásokat.
A szaktárca részéről a vasút-korszerűsítések üzemeltetési kihívása kettős.
Egyrészt a fejlesztések vágányzárakkal

Balázs Gáspár, Veszprémi László, Ikker Tibor, Labancz Péter, Katona László, Győrik Balázs
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járnak, a 40a vonal folyamatban lévő és a
80a szakasz tervezett hosszú idejű, teljes
kizárásaira például az uniós támogatáshoz
kapcsolódó előírások miatt van szükség.
Az árufuvarozók esetében felmerülő többletköltségek megtérítését már vizsgálják a
minisztériumi illetékesek a HUNGRAIL-lel
közösen. A kompenzáció azonban csak
akkor adható, ha azt az Európai Bizottság
nem minősíti tiltott állami támogatásnak, a
központi költségvetés pedig forrást biztosít rá (például német mintára a pályahasználati díj csökkentésével).
Másfelől azzal kell még számolni kormányzati oldalról, hogy a beruházások
növelik a működtetési költségeket, hiszen
a fejlesztések révén nyílik az olló a vasútfelújítási költségtérítés és az értékcsökkenés között, továbbá a pályaműködtetési
árbevételek csak részben fedezik a működtetési ráfordításokat. Tavaly például
csaknem 200 milliárd forintba került a
vasút (továbbított energia és értékcsökkenés nélkül számolva), de a bevétel csak
120 milliárd forint volt; a különbözetet
az állami költségvetés pótolta. Az a körülmény sem mellékes, hogy a bevétel
80 százalékát az a személyszállítás hozta, amelynek fedezetét nagyrészt a közszolgáltatási költségtérítés adja.
A folytatásban Veszprémi László, a
MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgatóhelyettese három fronton fogalmazta
meg a különböző vágányzárak (kapacitáskorlátozások, éves és évközi vágányzárak) kihívásait: az értékesítés területén
(vágányzárigénylés, -elfogadás és -lemondás), a tervezéstől a megvalósításig
(beleértve a későbbi üzemeltetési feladatokat) és a közlekedtetésben (forgalom- és üzemirányítás). Az utóbbira pozitív
példaként hozta föl a 40a vonal átépítését, amelyet teljesen több mint egy évre
zárnak ki (2018 februárja és várhatóan
2019 márciusa között). A különböző intézkedések eredményeképpen a beszállítások eddig zavartalanul zajlottak az árufuvarozók és megbízóik megelégedésére,
jelentette ki a szakember.
Az elvárások két irányból érkeznek:
úgy az állam mint tulajdonos részéről
beruházási kötelezettség szintjén, a versenysemlegesség és menetrendszerűség egyidejű biztosítása mellett, mint a
vasúttársaságok felől, amelyek többek
között teljeskörűséget, előzetes egyeztetést, gyors munkavégzést, pontos befejezést és tartós megoldást sürgetnek. A
siker kulcsa az együttműködés, kezdve a
közös tervezéssel és szervezéssel, egészen a folyamatos koordinációig és kom-

munikációig. Tavaly 478 millió forint esett
ki a MÁV büdzséjéből a vágányzárakkal
összefüggésben, oly módon, hogy az alternatív megoldások (kerülőutak) ugyan
bevételtöbbletet generáltak, ám az eredeti menetvonal le nem közlekedtetése és
a visszatérítés értéke nagyobb mértékben
csökkentették a díjbevételt.
A másik pályavasút, a naponta 200–
400 személyszállító és 40–60 tehervonatot leközlekedtető GYSEV Zrt. pályavasúti
igazgatója, Ikker Tibor megerősítette,
hogy a pályafelújítások és a villamosítás után többe kerül fenntartani az elért
magasabb szolgáltatási szintet a vasúthálózaton. A kétirányú tulajdonosi (pályaműködtetési és személyszállítási közszolgáltatási) szerződések révén azonban
mind a magyar államtól, mind Ausztriából
kapnak beruházásra fordítható forrásokat. Az évi 1,5–2 milliárd forint körüli öszszegek (kiegészülve a mintegy 300 millió
forintos értékcsökkenéssel) még így is
kevésnek bizonyulnak a szükséges beruházásokhoz, de jó beosztással ennyiből
is lehet eredményesen gazdálkodni.
Az előadó kiemelte, a saját vágányzári
bizottságuk elsőkézből kapja az észrevételeket egy-egy tervezés folyamán, hiszen
rendelkeznek saját árufuvarozó leányvállalattal. A minél vasútbarátabb vágányzárakat szorgalmazzák kétféle módon: rövid
idejű, lehetőleg menetvonal-kizárástól
mentes munkálatokkal, vagy ha már úgyis
kerülőútra kényszerítik a vonatokat, akkor
hosszabb szakaszok lezárásával, ahol egyszerre lehet több felújítást elvégezni. Mindezek összehangolt folyamatait a GYSEV
saját fejlesztésű szoftvere, a Vezetői Információs Rendszer támogatja. Ilyenkor
azonban gyakran azzal a kihívással szembesülnek, hogy nincs elegendő kivitelező
alvállalkozó és munkaerő a piacon, amit
saját képzésekkel próbálnak orvosolni.
Győrik Balázs, a NIF Zrt. Vasút fejlesztési Igazgatóságának koordinációs főmérnöke a korszerűsítési projektek és az
üzemeltetés kapcsolatát vette górcső alá.
Már a tervezők számára kiadott feladatleírásokban szerepel, hogy a tervezőnek
az elkészítendő terveket folyamatosan
egyeztetni szükséges minden érintett fél
bevonásával, dokumentálva, hangsúlyozta a szakember. A kapcsolódó tervek maradéktalan összhangját minden esetben
biztosítani szükséges. A terveket műszaki, gazdaságossági, fenntartási szempontok figyelembevételével kell elkészíteni.
Hasonlóan szigorú előírásokat tartalmaz
a kivitelezői feladatleírás és a NIF műszaki
követelményeinek jegyzéke is.

Kerekasztal-beszélgetés III.
A Balázs Gáspár moderálásával lezajlott
kerekasztal-beszélgetésen
Mogyorósi Szilvia úgy fogalmazott: a szaktárca
igyekszik elérni, hogy az Európai Bizottság a 2020–2027 közötti uniós pénzügyi
ciklusban a vasúti infrastruktúra üzemeltetésére, karbantartására is fordítson forrásokat, de erre most kevés esély látszik,
érdemes inkább a CEF-forrásokra koncentrálni.
Az infrastruktúra-üzemeltetés területén
fontos feladat a vonatközlekedés biztosítása a vágányzárak idején, az új berendezések karbantartási ciklus modelljeinek
megalkotása és a létszámhiány kezelése,
ezt már Veszprémi László válaszolta a moderátor kérdésére.
A GYSEV folyamatos céltartalékképzéssel biztosítja a FLIRT-ök üzemeltetésének fedezetét. Ha az unió ad is forrást
az üzemeltetésre, az maximum a 36 éves
élettartam végéig, esetleg másfélszereséig lesz elég az eszközök működtetésére, húzta alá Ikker Tibor. Győrik Balázs
hozzátette, a NIF dolgozók és oktatók
képzésével, emelt szintű jótállási időszakban pótalkatrészek biztosításával segít a
későbbi üzemeltetésre, karbantartásra
való felkészülésben.
Katona László az árufuvarozó MMV
oldaláról azzal egészítette ki az elmondottakat, hogy az informatikai rendszerükkel
a technológiai tervezéstől az önköltségkalkuláción át a vonatfutások követéséig
és az utólagos ellenőrzésig mindent el
tudnak végezni, de kicsit elszaladt felette az idő, meg a szabályozási környezet
változásait is követni kell, ezért döntöttek
a modernebb TSI üzemeltetési rendszer
bevezetése mellett.
A HUNGRAIL szerint a vágányzárak
tervezésekor a vasútvállalati igényeket
is figyelembe kell venni, ezért az ezek
összefoglalását tartalmazó Vasútfejlesztési irányok c. vitaanyagukról tárgyalást
kezdeményeznek a szaktárcával az elfogadás előtt álló gazdaságfejlesztési stratégiai program tükrében, mondta konferenciát záró beszédében Hódosi Lajos.
A HUNGRAIL ügyvezető igazgatója úgy
vélte, humán erőforrás tekintetében a 24.
órában vagyunk, és állami forrásra van
szükség a hatósági vizsgával záruló képzések megszervezéséhez. Fontos feladat
továbbá a vasúti közösségi közlekedés
megújítása, ennek népszerűsítésében, az
utazóközönséggel való elfogadtatásában
a HUNGRAIL is közreműködik.
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VASÚT

A vicinálisok túlélése – 3. rész

Szolgáltatások, árak, szolgáltatók
Fotók: Schulek Tibor

A megmaradt hazai vasúti mellékvonalak szerepe ma nem tisztázott, sokszor csak alibi menetrendet fenntartva kínlódik a MÁV-START az üzemeltetéssel. Sorozatunk harmadik részében is jó példákat keresünk árazásokról, szolgáltatásokról.
Kerékpárszállítás Nagyberekben, a MÁV-START kisvasútján

Átszállásmenedzsment első lépése,
autóbusz és vonat utastájékoztatás
párhuzamos megjelenése Bük állomáson

Kerékpárszállító mellékvonali pótkocsi
Csehországban
SCHULEK TIBOR

Regionális díjszabás
2012 tavaszán a szolgáltatást megrendelő
minisztérium kérésére a MÁV-START jelentősen csökkentette a hazai mellékvonalakon közlekedő vonatok számát, de vasútvonalat nem zárt be. A kommunikálhatóság
érdekében bevezetésre került a regionális
díjszabás, amely két lépésben 15 százalék, majd 2013-tól 25 százalék kedvezményt biztosított az alacsony forgalmú
vicinálisokon, összességében a magyar
vasúthálózat ötödén. Az eltelt évek bizonyították, hogy ez nem jelentett megoldást
e vonalak problematikájára, hiszen látványosan nőni ettől nem fog az utasszám. A
túlélés egyik eleme így a költségek csökkentése és a bevételek növelése lehetne.
A mellékvonalon jelentkező szolgáltatói költség egyik jelentős eleme a bérköltség, ami jelen esetben a mozdonyvezetőt
és a jegyvizsgálót takarja. Megoldást jelenthetne, ha a jegyellenőrzési és -kiadási
feladatokat a mozdonyvezető elláthatná.
Ma, amikor egy okostelefonról könnyen
megvásárolható a menetjegy, akkor minimális díjszabási képzés után a motorkocsi
vezetője ki tudna adni a mellékvonalra és
a következő csatlakozási pontig érvényes
menetjegyet az utas számára, illetve a fel32
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mutatott jegy érvényességéről is meg tud
győződni. A korábban erre a rendszerre
épülő kalauz nélküli („KN”) közlekedési
rendet ma mindössze egy vonalon, Somogyszob–Nagyatád között használják.
A regionális tarifa bevezetésekor a vasúti
szolgáltatónál kiszámolták, hogy bizonyos
vonalakon a jegyvizsgálati tevékenység
teljes elhagyása – kvázi a mellékvonali
utazás ingyenessé tétele – is „gazdaságosabb” megoldást jelenthet, ha a jegyvizsgálók átvezényelhetők lennének az
elővárosi forgalmas vonalakra.

Kerekezni jó
A bevételek növelése érdekében fejleszteni szükséges a mellékvonalakhoz kapcsolódó turisztikai forgalmat, elsősorban
az aktív kikapcsolódáshoz tartozó kerékpáros szállítási lehetőséget. A jó tarifális
megoldás megszületett 2014-ben, amikor
a MÁV-START bevezette a kerékpáros túrajegyeit. Az ország bármely területéről elindulva, a megtett távolságtól függetlenül,
egységesen 420 forintba kerülő jegyet
akkor lehet venni, ha az utas a Balatonhoz,
a Fertő-tóhoz vagy a Tisza-tóhoz kirándul,
akár hétvégén, akár hétköznap. (Az utasnak természetesen a megfelelő menetjegygyel rendelkeznie kell.) A tarifa kiterjesztésével újabb területeket lehet bevonni,

ha a járművek erre alkalmassá válnak.
Márpedig a mellékvonal jellegzetes Bz
motorkocsija csak négy kerékpár egyidejű
szállítására alkalmas, ami mindössze egy
családot jelent. Csehországban hétvégén
már olyan mellékkocsit csatolnak a motorkocsik mögé, amely 25–30 kerékpárt tud
egyszerre szállítani. Komoly beruházások
nélkül, egyszerűen az egyik oldal összes
ülését kivették a vasúti kocsiból.

Csatlakozás és áthaladás
Az átlagos utas számára az átszállás zavaró tényező az utazási láncolatban, bizonytalanságot szül. Legyen egy vonat–
vonat vagy egy vonat–busz átszállás, az
esetleges késés, a csatlakozásmulasztás
lehetősége mindig rémképként jelenik
meg az utazás megtervezésekor, pláne
egy kerékpáros, családos kirándulás esetén. Az utastájékoztatás fejlesztésével, az
online járműkövetéssel és a csatlakozásmenedzsment létrehozásával sok bizonytalanság kiküszöbölhető. A közösségi
közlekedési menetrendek tartalmaznak
bizonyos tartalékidőket, ami késés esetén segíthet a menetrend szerinti forgalom helyreállításában. A mellékvonalakon
lehetőség van arra, hogy a kisforgalmú
megállási pontokon a vonatok áthaladjanak, ha nincs le- vagy felszálló. A MÁV-

START egy vonalon, Zalaegerszeg és Rédics között alkalmazza a leszállásjelzővel
kiépített rendszert, valamint ennek egyszerűsített változatát Balatonfenyvesen,
ahol a jegyvizsgálónak előre jelezni kell
a leszállási szándékot. A GYSEV szintén
alkalmazza a leszállásjelzővel felszerelt
motorkocsijával kiszolgált Szombathely–
Kőszeg vonalon. A megállóhelyen történő
áthaladással nemcsak a menetidő csökkenthető, hanem a menetrendben eltárolt
tartalékidő is növelhető.

Szolgáltatások, élmények
Csehországban több mellékvonalon
szolgáltatóváltás következett be a 2000es évek elején. Érdekes megfigyelni,

Kisvasút és hétvégi élményvonat találkozása a szlovákiai Feketebalogon

hogy milyen fejlődési pályát jártak be
ezek a vicinálisok. Több esetben csak
munkanap csúcsidőben, vagy épp csak a
hétvégén, a turisztikai szezonban járnak a
vonatok. Van olyan eset, amikor a legközelebbi nagyvárosig meghosszabbították
a vonatok útvonalát, igazodva a munkavállalók igényeihez. Lehetőségekhez mérten
fejlesztik a kapcsolódó szolgáltatásokat,
ami egyszerű fedélzeti ellátást (kávé,

Átszállás buszról vonatra Novajidrány állomáson

édesség stb.) is jelenthet a vonatokon.
Együttműködnek a környék nemzeti parkjaival, kölcsönös jegyelfogadási lehetőséget teremtenek a térség szolgáltatói.
Külön csoportot képviselnek az élményvonatok, amelynek hagyománya elsősorban a német nyelvterületről indult el. Az
eredeti koncepció lényege, hogy a menetrend szerinti vonat által továbbított különkocsikban utazók egyedi utazási élményt
kapjanak, amely tartalmazhat idegenvezetést, vendéglátást, kapcsolódó turisztikai
programot egyaránt. Az ÖBB Erlebnisbahn
koncepciója a 2000-es évek közepéig,
tavasztól őszig, majd minden hétvégén kínált Ausztria-szerte programot. Gyakran a
vasútbarát közönség kedvéért különleges
múzeumi mozdony húzta a menetrend szerinti vonatot, illetve rendszeres volt a gőzvontatású különvonat is. Hazánkban a MÁV
Nosztalgia Kft. közlekedtet „élményvonat”
megjelöléssel különvonatokat, amelyekhez
a csoport igényeihez kapcsolódó egyéb
szolgáltatások kapcsolódnak.
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MENETREND

Várható és váratlan változások a légi és vasúti közlekedés új menetrendjeiben

Csendes ősz, fagyos tél

Az easyJet újra fejleszt Ferihegyen
SCHULEK TIBOR

Verseny a levegőben
Október 28-tól lép életbe a téli menetrend
a légi közlekedésben, amelyről a Budapest Airport és az érintett légitársaságok
közleményeiből tájékozódhatunk. Ezidáig
elmaradtak a várt nagyobb járatfejlesztési
bejelentések, ami összefüggésben lehet
a bécsi repülőtéren zajló fapados forradalommal, valamint Prága erősödésével, amely elsősorban a térségbe érkező
ázsiai járatok elnyerésével lépett előre.
Budapest elbukta az AirAsiaX thaiföldi fapados járatát, valamint a United bővítését
a térségben (mindkét esetben Prágát választották a cégek), és új kínai célállomás
sem kerülhet fel most a térképre.
A legnagyobb budapesti bázissal rendelkező Wizz Air két új járat indításáról adott
hírt. Az angliai Doncaster/Sheffieldbe október 29-től hetente háromszor, míg az izraeli üdülőkörzetbe, Eliat/Ovdába november
9-től hetente kétszer fognak repülni. (Ez
utóbbi járatot a Ryanair is repüli a téli menetrendben.) A lila-kék cég ugyanakkor váratlanul lakatot tesz a nizzai, a bordeaux-i,
bergeni és bukaresti járataira, amelyeket
korábban nem szezonális járatként hirdettek meg. A három előbbi városba ezentúl
csak átszállással lehet eljutni, míg Bukarest felé kizárólag a TAROM állami cég
drága repülőjegyei lesznek elérhetők. Még
egy fontos változás, hogy szeptember 20tól Kolozsvár helyett újra Marosvásárhelyre
repül a fapados cég, miután a repülőtér
másfél éve tartó kifutópálya-felújítása befejeződött. A nagy ellenfél, a Ryanair beje34
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lentése alapján két új járat indul októbertől,
így hosszú idő után közvetlen járatokkal
elérhető lesz Ammán és Marseille városa
is. A téli járatfejlesztésbe bekapcsolódik
a hazai piacon eddig nem annyira aktív
easyJet is, akik két olyan angol útvonalat
jelentettek be heti két-két repülési frekvenciával, ahol jelenleg más légitársaság
már repül: London Southendnél a Flybe-re
repülnek rá, míg Manchester esetében a
Ryanair és a Jet2.com párossal kell megküzdeniük. A verseny az érintett vonalakon
akár alacsonyabb jegyárakat is hozhat az
utasoknak, de a Flybe már törölte január
közepétől foglalási rendszeréből a budapesti járatokat, így várhatóan átengedi a
piacot az easyJetnek. A budapestiek pedig
összességében rosszul is járnak, hiszen
heti háromról kettőre csökken az eljutási
lehetőség.

Új és törölt járatok
Az izraeli El-Al légitársaság Up diszkont
leányvállalata gyakorlatilag elbukott a versenyben, így ősztől újra a nemzeti cég gépei járnak majd Budapestre, elsősorban
a minőségi repülésre élményre vágyókat
megszólítva. Az Air France viszont pont
fordítva, a „fiatalos–tornacipős”, diszkont
jellegű Joon márkanév alatt fogja a ferihegyi járatokat repülni, ezzel eltüntetve
az egyik klasszikus légitársaságot Budapestről. Az IAG cégcsoporthoz tartozó
Vueling a korábbi szezonális barcelonai
járatot egész télen repülni fogja, hetente
háromszor. Már a nyári menetrend része
lesz, hogy a Transavia áprilistól heti kétszer repül Nantes-ba.
A tengerentúli járatok esetében jelentős és nem várt visszalépés, hogy az

A Rouge ideiglenesen hátat fordít Budapestnek

Fotók: Schulek Tibor

Az ősz közeledtével már ismerhető a légi közlekedés új téli menetrendje, amely a korábbi évekhez
képest visszafogottnak tekinthető. Az új járatok hangzatos bejelentése mellett több járat ideiglenes szüneteltetését is láthatjuk a foglalási rendszerekben. Ugyanakkor a hazai vasúttársaság
ilyenkor még nem publikálja a jövő évi menetrendeket, így a külföldi társvasutak előzetes információi alapján lehet a várható változásokat előre jelezni.

Egy klasszikus minőségi légitársaság eltűnik Budapestről

bécsi ütemben, 13.41-es budapesti indulással lehetne 22.25-re Kolozsvárra érni.
Kárpátalja elérésén tudna segíteni, ha
hosszas tervezés után közvetlen, normál
nyomtávú vonatokkal lehetne utazni Budapestről, Nyíregyháza–Záhony útirányon át, Munkácsig. Az ehhez szükséges
összetett infrastrukturális fejlesztések
elindultak, a korábban alig használt normál nyomtávú pálya felújítása elkezdődött
az ukrán oldalon. Ugyanakkor szeptemberben még nem volt nyoma a személypályaudvaron tervezett peron, illetve a
fonódópálya építésének, így a járat elindulása rendkívül bizonytalan. A két vasúttársaságnak komoly interoperabilitási
problémákat kellene megoldani, ha a
magyar M41-es mozdonyok és IC kocsik
járnának be Ukrajnába.

„Hálókocsis” romantika

Munkács vonattal Magyarország felé: még bizonytalan az elindulás

Air Canada Rouge a korábban november
10-től január 7-ig tartó időszakban tervezett heti három járatát kivette a menetrendjéből, és 2019 áprilisa előtt nem is
indítja be újra közvetlen járatát Torontóba.
Ez a hír azért kudarc, mert februárban a
légi járat téli időszakban történő üzemeltetése érdekében lezajlott tárgyalás a
Magyar Turizmus Ügynökség, a kanadai
magyar főkonzul és nagykövet, valamint a
légitársaság között azt érzékeltette, hogy
hamarosan egész évben utazhatunk majd
közvetlen járattal Torontó és Budapest
között. Az amerikai járatok közül a Philadelphia felé közlekedő American Airlines
leáll a téli időszakra, 2019. májustól viszont újraindul majd. A LOT járatpárján
(New York, Chicago) pedig kényszerű
típuscserét kell végrehajtani, mert a Boeing 787-es hajtóműgondjai miatt a lengyel
cég régebbi bérrepülőgépekkel teljesíti
decemberig a pesti járatokat.
A Qatar Airways augusztus 4-től heti
négy új járatot üzemeltet Budapestre a korábbi két, napi rendszerességű járat mellett, így hetente összesen 18 közvetlen
járattal lehet Dohába eljutni. Mindennap
az egyik gép szélestörzsű Airbus A330as, amely a téli menetrendi időszakban
is repülni fog. Mindeközben a konkurens
Emirates napi járata helyett hetente négy
közlekedik 2019 második negyedévében
(áprilistól júniusig). Csütörtökön, pénteken és vasárnap nem közlekednek majd a
társaság gépei Dubaj és Budapest között,
mert az Emirátusok központi repülőterén
kifutópálya-felújítás miatt korlátozni kell
a forgalmat.

Ahogy a nyáron – a bejelentések ellenére – nem érkezett meg az Iran Air
Teheránból Budapestre, úgy az őszre beharangozott Royal Air Maroc casablancai
elindulása lehet kérdéses, mert szeptember közepén jegyet még nem lehetett rá
foglalni.
A jövő év nagy újdonsága lesz a LOT
lengyel légitársaság új, közvetlen Budapest–London City járata február 19-től,
amely a pénzügyi központ közelében található repülőtérrel ad eddig soha ki nem
szolgált kapcsolatot. A légitársaság újonnan vásárolt Embraer 190-es repülőgépei vasárnap kivételével mindennap két
alkalommal, reggel és este szállítják majd
az utasokat; a járat elsősorban az üzleti
utazók körében lehet népszerű.

Kolozsvár–Bécs Eurocity
A hazai vasúttársaság az ősz elején hivatalosan még nem ad tájékoztatást az
utazóknak a 2019-es menetrendjéről, így
novemberig változhatnak a más vasutak
által már publikált menetrendi fejlesztések. A legnagyobb újdonságnak a Kolozsvár–Debrecen–Budapest–Bécs Eurocity
ígérkezik, amelynek tervezése évek óta
tart a CFR Calatori és a MÁV-START között. A nappali vonat a kincses városból
6.44-kor indulva Budapestig az Ady Endre
InterCity időfekvésében közlekedne, majd
14.40-kor a Keletiből tovább indulva,
az eddig hiányzó órás ütemben haladna
Bécs felé EuroCity vonatként, és a császárvárosba 17.21-kor érkezne. A másik
irányba pedig az eddig hiányzó 10.40-es

Budapest és Berlin között kisebb kihagyásokkal a hetvenes évek óta közlekedett
éjszakai vonat, amely 2009-től a 2017-es
megszüntetésig a Metropol EuroNight nevet viselte. A MÁV-START tavaly a német
szakasz magas pályahasználati díjaira, valamint a járműbérlési költségekre hivatkozva a EuroNight leállítása mellett döntött, ami
nem várt módon jelentős bevételkiesést
okozott. A piacot kicsit átrendezte a kiszállás, a légitársaságok és a diszkont buszos
cégek sűrítették a szolgáltatásukat, bár
Drezda elérésén ezek egyike sem segített.
A MÁV-START tervei szerint egy év kihagyást követően, egy új útirányon, Ostrava
és Wroclaw érintésével, alacsonyabb költségszinten szeretné elérni a német fővárost, amelyhez az ÖBB Nightjet, a ZSSK,
a CD és a PKP társvasutak hozzájárulása
is szükséges. A hálókocsis közlekedés
romantikájának újabb feltámasztásához
ismét külföldről kell bérelni hálókocsikat,
hiszen a minőségi magyar éjszakai kocsik
München és Zürich felé futnak.
Prága felé nem tervez változtatást a két
érintett vasúttársaság, az éjszakai vonat
is megmarad, kicsit módosított időfekvésben, hogy a Csehországba érkezők tovább
tudjanak aludni. Marosvásárhely viszont
csak szezonálisan lesz elérhető közvetlen kocsikkal a Hargita IC-vel, miközben
a Corona IC-ben az olcsóbb fekvőhelyes
eljutás lesz szezonális (a hálókocsi egész
évben jár). Belgrád felé még sokáig várhatunk a politika által sokszor megígért szuper expresszekre, és ezalatt sajnos leépül
a meglévő szolgáltatási szint is. A belvárosból kiköltöztetett belgrádi pályaudvar miatt
romlott a vasút versenyhelyzete, és az elmaradó utasokra utal az is, hogy az Avala,
a Beograd és az Ivo Adric vonatokban jövőre megszűnik az 1. osztály.
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IM Mentoring

Minden, amit a GDPR-ról
tudni érdemes
Az Information Management Mentoring (IM Mentoring) célja, hogy
minden szükséges kompetenciát egyesítsen, amelynek segítségével hatékonyan támogathatja a hazai cégek információgazdálkodását. A társaságot alapító Bátyi Zsolt információbiztonsági
tanácsadó lapunknak elmondta: az Általános Adatvédelmi Rendeletről – közismertebb nevén GDPR-ról – nem lehet röviden beszélni, ahhoz túl sok a kérdés és a félretájékoztatás a témában. Egy
biztos: még mindig van mit tisztázni.
Fogalom
A GDPR meghatározza, hogy az európai
uniós állampolgárok személyes adatait
üzleti céllal milyen feltételek között kezelhetik. A bonyodalom először a személyes
adatok meghatározásában keresendő, mivel a GDPR jelentős mértékben kitágította
a személyes adatok fogalmát. Kijelenthetjük, hogy minden adat, ami közvetlenül

vagy akár közvetetten is egy természetes
személyhez rendelhető, az személyes
adatnak minősül. Ilyen lehet egy IP cím,
egy rendszám vagy egy GPS-követés is.

Előzmények
Nem a GDPR volt az Európai Parlament
első adatvédelmi szabályozása. A rendelet közvetlen elődjének tekinthetjük

a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvet, amely az európai uniós országok adatvédelmi rendelkezéseinek, így a
hazai, 2011 óta hatályos infotörvénynek is
alapjául szolgált. Míg azonban a 95/46/
EK csupán irányelv volt, és a tagállamok
saját hatáskörben implementálták, addig
a 2016/679 EP (GDPR) rendeleti szinten
szabályozza a személyes adatok védelmét, amely a tagállamokban közvetlenül
alkalmazandó.
A hazai vállalkozások azt érezhették az
idei év elején, hogy a semmiből szakadt a
nyakukba az adatvédelmi kényszer, amit a
GDPR teremtett. Ezt a meglepetést csak
még tovább fokozta a felhajtás, amit a 20
millió euróban maximalizált büntetési tételre építő rémületkampány generált.
Bár tény, hogy a kiszabható legnagyobb büntetés ennyi, sőt, amennyiben

HAZAI HÁTTÉR
2011. évi CXII. törvény (infotörvény) az információs
önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról
2016. április 26.: hatályba lép a GDPR
2018. május 25.: lejár a kétéves türelmi idő
2018. június 20.: megszavazzák az infotörvény módosítását
2018. június 30.: hatályba lép a módosítás
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ezt meghaladja a vállalat éves globális
árbevételének négy százaléka, még lehet magasabb is – de ez nem azt jelenti,
hogy minden esetben horrorisztikus büntetésekkel kellene számolni. A személyes
adat érték. Minél nagyobb mennyiségben
kezeljük és minél érzékenyebb, annál
nagyobb értéket képvisel, így a védelem
szükséges mértéke, illetve az esetleges
retorzió is ennek fényében alakul. Mivel
például a legnagyobb közösségi médiában érdekelt portál több milliárd ember
adatait kezeli, a rájuk kiróható szankció is
jelentősen magasabb lesz, mint egy hazai
kkv esetében, ahol az érintettek száma
mondjuk pár százra rúg.

Tévhitek
Sokakban fel is merült a kérdés, hogy
hogyan várhatnak el ilyen hirtelen ekkora
változtatásokat. Erre a válasz a megkésett tájékoztatásban keresendő, hiszen a
GDPR már 2016 II. negyedévének elején
hatályba lépett, 2018. május 25-én a felkészülésre biztosított türelmi idő járt le.
A közvélemény várakozásával ellentétben viszont a türelmi idő lejártát nem követte a sokat emlegetett retorzió. Ennek
oka bár egyszerű, mégsem közismert:
nem rendelkezett a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság (NAIH)
a betartatáshoz és szankcionáláshoz
szükséges jogkörrel. Ezen információ
hiányában pedig a hazai vállalatok felkészülési hajlandósága csökkent, amit csak
tovább fokoztak az infotörvény ezekben a
hetekben hatályba lépett változása körül
terjedő dezinformációk.
Jogi partnerünk, dr. Varga Béla ügyvéd a változásokból két részt emelt
ki. A módosítás kijelöli a NAIH-ot mint
a rendelet alapján Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében illetékes hatóságot. Így – a
május 25. és június 30. közötti hiátust
követően – a NAIH a rendelet alapján
eljárni jogosult.
A másik lényeges elem, hogy a NAIH
– a rendelet vonatkozó szabályainak
megfelelően – hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével
gyakorolja, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások első alkalommal történő megsértése esetén
a jogsértés orvoslása iránt elsősorban
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik. Amenynyiben az elsősorban alkalmazandó
figyelmeztetés nem lenne célravezető, akkor alkalmaz adatvédelmi bírság
szankciót.

Az IM Mentoring elsődleges szándéka olyan független tanácsadók alkalmazása, akik tájékozottan képviselik az információbiztonságot mind a jogi, mind
az informatikai és a fizikai biztonság szempontjából. Minthogy mindent tudó
szakember nem létezik, aktív szakmai kapcsolatot ápolnak tapasztalt IT-üzemeltető és -fejlesztő cégekkel, valamint gyakorlott adatvédelmi szakjogász
team segíti munkájukat.

További információ: www.immentoring.hu
Ezt értelmezte félre több cikk és nyilatkozat aszerint, mintha ez mentességet
biztosítana a hazai kkv-érának – ami nem
fedi a valóságot. A legtöbb tanácsadásunk
elején azt tapasztaljuk, hogy a kisvállalati
réteg biztos benne, hogy nem számíthatnak retorzióra. Ez persze komoly veszélyeket rejt, hiszen egy esetleges ellenőrzés folyamán így nem rendelkeznek még
egy elkezdett felkészülés biztosította enyhítő körülményekkel sem.

Felkészülési folyamat
A felkészülés kézzel fogható eredménye a
dokumentáció, viszont az már közel sem
mindegy, mi szerepel benne. Három fő
csoportra oszthatjuk ezeket az iratokat,
amelyeket a felkészülés fázisaival egybekötve érdemes összeállítani.
Elsőként a nyilvántartások jelentik a
GDPR által felépített információbiztonság-irányítási rendszer alapját. Ebben
foglaljuk össze például, hogy milyen személyes adatokat kezel a cégünk, ezeket
milyen jogalapon, milyen céllal, milyen
biztonsági intézkedések mellett, milyen
adatfeldolgozók bevonásával teszi. A jelenlegi adatkezelésünket felmérve és annak jogos mivoltát megvizsgálva kapjuk az
adatvagyon nyilvántartását, amely egyedi
és a legfontosabb dokumentuma a felkészülésnek.
Ezt követően tudjuk felmérni a folyamataink biztonsági szintjét és az esetleges
védelmi réseket, a kezelt adatok kockázatával arányosítva. A felmérés értékelésének eredményeképpen születik meg a
rendelet által megkövetelt második dokumentációtípus, az információbiztonsági
szabályzat, amely kitér az elektronikus és
papíralapú iratkezelésre egyaránt. Célja
rögzíteni azon biztonsági intézkedéseket,
amelyek nyomán az adatállományunk bizalmas és sértetlen lesz, valamint minden
esetben rendelkezésünkre áll.

Ezen kötelezettségvállalás adja az
alapját a felkészülés legismertebb dokumentációinak, a tájékoztatóknak. Ezek hivatottak bemutatni az érintettek számára
cégünk nyilvántartott, rendszerezett és
védett adatkezelési szokásait. Bár a rendelet a legnagyobb hangsúlyt az érintettek tájékoztatására és jogaira fekteti, ez
hiteles formában nem jöhet létre az ezt
megelőző két lépés megtétele nélkül. Ez
okozza például azt, hogy az iratminták
megfelelő tevékenységre igazítás nélkül
ellenőrzés esetén nem biztosítanak sokkal nagyobb védelmet a bírság ellen, mintha A Gyűrűk Ura trilógiát nyújtanánk át
az érkező ellenőröknek.
Az IM Mentoring tapasztalatai alapján a
fent felsoroltakból épül fel egy felkészítés
szükséges háttere. Ennek figyelembevételével a rendelet nem csupán egy újabb
terhet jelent, hanem tényleges haszonnal
bírhat egy cég életében. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy a rendelet megalkotásakor a tényleges védelem meghatározásának alapjául az ISO/IEC27000
szabványcsalád szolgált, amelynek kiépítése jelentős fejlődést jelent, egy vállalat
érzékeny adatainak védelmére nézve.
Bátyi Zsolt hozzátette: jelenleg a piacon a kkv-k számára is számos lehetőség
érhető el a felkészülésre, ám rendkívül
sokszínű a felkészítést ígérő cégek piaca
és a kínált szolgáltatások tárháza. Ezek
a már 30–40 ezer forintos iratmintáktól
egészen a több millió forintos projektekig megjelennek, viszont a tapasztalatok
azt mutatják: itt is az arany középút a
követendő. Az IM Mentoring tanácsadócég azt javasolja minden cégvezetőnek,
hogy körültekintéssel válasszon szakértőt
megfelelésének támogatásához, hiszen a
GDPR bevezetése a mindennapi cégműködést akadályozó tényező helyett lehet
akár az átláthatóságot és az üzletmenet
folytonosságát támogató fejlesztés is.
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Sikeres fél évet zárt a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

Forgalmi rekordok, nemzetközi díjak
Minden korábbinál nagyobb a HungaroControl által kezelt légiforgalom: hazánk légterében júliusban közel 10 százalékkal több légi jármű közlekedett,
mint a tavalyi év azonos időszakában. A magyar légiforgalmi szolgálat szakembereinek folyamatosan meg kell felelniük a repülésbiztonsági és kapacitásbeli
kihívásoknak. Emellett továbbra is stratégiai cél, hogy a társaság kiemelkedő
nemzeti és nemzetközi szerepet töltsön be a léginavigációs szolgáltatásokhoz
kötődő kutatás-fejlesztésben. Innovatív kezdeményezései és eredményei révén
a HungaroControl Európa élmezőnyéhez tartozik, tevékenységét számos nemzetközi díjjal ismerték el az elmúlt fél évben is.
Az előrejelzések szerint 2030-ra az Európa felett közlekedő repülőjáratok száma
elérheti a 16,9 milliót. A léginavigációs
rendszereknek lépést kell tartaniuk a rohamos forgalmi növekedéssel, az ezzel
összefüggő repülésbiztonsági és kapacitásbeli kihívásokkal. A HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. célja, hogy folyamatos innovációval megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. A
HungaroControl a repülésbiztonság
fejlesztésére, a forgalommenedzsment
hatékonyságának növelésére, a repülőjáratok árának csökkentésére és a környezetbarát eljárások fejlesztésére törekvő
kezdeményezésekben Európa élmezőnyében van.

Növekvő légiforgalom,
pontatlan előrejelzések
„A HungaroControl által kezelt légiforgalom minden korábbinál nagyobb: hazánk teljes légterében júliusban közel
10 százalékkal volt magasabb, mint az
előző év azonos időszakában. Ebből az
átrepülőforgalom növekedése meghaladta a 10,5 százalékot, ami kétszerese
a nemzetközi forgalmi előrejelzések legmerészebb becsléseinek, és háromszorosa az európai átlagnak. A magyar légtérben közlekedő légi járművek száma

először lépte át a 110 ezret, ezen belül a
hazánk légterén átrepülő forgalom első
ízben került 90 ezer fölé” – tájékoztatta
a KözlekedésVilágot Szepessy Kornél, a
HungaroControl vezérigazgatója.
A budapesti repülőtér forgalma hosszú
idő után először haladta meg a 11 ezer légi
járművet, és a legfrissebb előrejelzések is
azt mutatják, hogy 2018 őszéig minden hónapban kétszámjegyű növekedés várható a
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér érkező- és indulóforgalmában. A csúcsdöntésből a Koszovó feletti magas légtér
forgalma – amelyet a HungaroControl
2014 óta Budapestről irányít – sem maradt
ki, hiszen az ebben a légtérben irányított
repülőgépek száma 2018 júliusában meghaladta a 15 ezret, ami több mint 15 százalékos növekedést jelent az előző év azonos
időszakához viszonyítva.
A nemzetközi forgalmi előrejelzések
ugyanakkor meglehetősen pontatlanok.
Mindig is voltak problémái a rendszernek,
de a pontatlanság jelenlegi mértéke bizonyos országokat vagy régiókat rendkívül
súlyosan érint. A STATFOR legutóbbi,
februári előrejelzése az európai térségre
pontosnak tekinthető, hiszen benne van
a LOW és HIGH határértékek közötti mezőben, de Magyarország vonatkozásában
például a HIGH értéket kétszeresen meghaladó a valós forgalmi növekedés. Érde-

mes volna például megvizsgálni, hogy a légitársaságok, főleg a low cost járatok üzleti
okok miatt miért nem szolgáltatnak pontos
adatokat a STATFOR felé. A prognózisoknak a légiforgalmi irányításra, a kapacitáskihasználtságra, a késésekre is jelentős
hatásuk van. A kapacitástervezésre szigorú előírások vonatkoznak, annak újratervezését a Eurocontrol Network Managerrel
(NM) minden évben le kell folytatni.
„Az egyeztetések eredményeként, a
2017–2019 évekre vonatkozó ún. Network
Operation Plan (NOP) szerint az előrejelzések alapján Budapest ACC-től azt várták
el, hogy 2018-ban, a csúcsidőszakban
képesek legyünk óránként 206 repülőgépet ellátni. A 2016-ban tapasztalt erőteljes forgalomnövekedésre reagálva, ez az
érték módosításra került, 217-re. A valóságban 2018 nyarán, a legforgalmasabb
órában Budapest ACC szektoraiban 243
repülőgépet irányítottunk. Ezt a kapacitást
egyébként a tervekben 2022-re irányozták
elő. Világosan látható, hogy ez a jelentős
mennyiségű, előre nem várt forgalom kedvezőtlen hatásokkal jár. Számunkra a repülésbiztonságnál semmi sem lehet fontosabb, ezért a káosz elkerülése érdekében
kénytelenek voltunk szabályozni a belépőforgalmat, ami a korábban megszokottaknál nagyobb késéseket eredményezett”
– fogalmazott Szepessy Kornél.

Világraszóló innovációk
Magyarországon
Balról jobbra: Szécsényi János, légiforgalmi irányító DSV,
Tóth Imre, légiforgalmi irányító DSV, Mavrák Gábor, légiforgalmi irányító DSV,
Bakos József, ATS főosztályvezető, Durai Attila, légiforgalmi irányító supervisor,
Nagy Gábor, légiforgalmi irányító DSV, Hangyál Gyula, ATM légiforgalmi igazgató
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Az egyre fokozódó kihívásokra a
HungaroControl egyik válasza a folyamatos innováció. Továbbra is stratégiai célja a

magyar légiforgalmi szolgálatnak, hogy kiemelkedő nemzeti és nemzetközi szerepet
töltsön be a léginavigációs szolgáltatásokhoz kötődő kutatás-fejlesztésben. Sikereit, eredményeit folyamatosan elismerik. A
HungaroControl egyik legfontosabb fejlesztésének, a „virtuális” torony (remote
tower) koncepciónak köszönhetően a
magyar légiforgalmi irányítók 2017 novembere óta készen állnak arra, hogy a repülőtér le- és felszállórepülőgép-forgalmát
ne a helyszíni toronyból, hanem távolról,
egy virtuális toronyból navigálhassák – a
hasonló méretű és közepes forgalmat
bonyolító repülőterek közül először a világon. Ez az innováció amellett, hogy úttörő
vállalkozásnak számít, megfelelő megoldást nyújt a közepes méretű repülőterek
jövőbeli irányítási feladatainak reformjára.
A HungaroControl egy ilyen „okos” virtuális torony prototípust fejleszt a szingapúri
Changi Repülőtér számára. A HC egy nemzetközi csapat részeként, a Searidge Technologies-zal karöltve, a NATS (National Air
Traffic Control) vezetésével végzi a munkát.
A Szingapúri Polgári Légiközlekedési Hatóság, az egyik vezető légiforgalmi szolgáltató a digitális toronytechnika előnyeit
hivatott vizsgálni. A Searidge Technologies
partnerségével megvalósított, világraszóló
innováció a március közepén megrendezett madridi World Air Traffic Control világkiállításon elnyerte a Jane’s repülési és
haditechnikai szaklap légiforgalmi irányítás
szekció futópálya kategóriájának nagydíját.
Újabb nemzetközi elismerést vívott ki a
HungaroControl „Hungarian Free Route”
(HUFRA) légiforgalom-szervezési megoldása is. A világ egyik legnagyobb szakmai
kiállításán, a Dubai Airport Show-n májusban Innovációs díjat vehetett át a magyar
légiforgalmi szolgálat, amely – Európában
elsőként – 2015. február 5-től eltörölte a
teljes magyar légtérben a légi útvonalhálózatot, és bevezette a repülőgépek korlátozások nélküli szabad légtérhasználatát.
„A HUFRA jelentős gazdasági és környezetvédelmi eredményeket ért el azóta:
a hazánk felett átrepülő járatok útvonala
4,5 millió kilométerrel csökkent, és a három év alatt 48 millió kilogrammal kevesebb szén-dioxid került a levegőbe. Céljaink között szerepel, hogy 2019 végére egy,
a Fekete-tengertől egészen a cseh határig
húzódó, mintegy 1000 kilométer kiterjedésű free route légteret hozzunk létre az érintett országok összefogásával” – ismertette
a fejlesztés eredményeit Szepessy Kornél.

Szoftverfejlesztésben is az élen
A remote tower kamerarendszerek tervezésénél nyújt segítséget a 3D Airport Visualization Tool szoftver, amely a
HungaroControl egyik legújabb terméke.

Hangyál Gyula, ATM légiforgalmi igazgató és Szepessy Kornél vezérigazgató „leleplezik”
a légiforgalmi rekordnapot bemutató plakátot

DRÓN ÉS UTM SZAKMAI NAP
Napjaink kiemelkedő témái közé tartoznak a drónokkal kapcsolatos fejlesztések és
a drónok forgalmi menedzsmentjét ellátó úgynevezett UTM rendszer. A drónok hatékony, biztonságos, flexibilis, tervezhető, költséghatékony, valamint felhasználóbarát alkalmazásához elengedhetetlen a megfelelő szabályozási, szabványosítási környezet és forgalmi menedzsment. A problémakör rendkívül komplex: fontos kérdés
a szabályozás keretrendszere, az integrálhatóság, a drón-, valamint a kereskedelmi
forgalom mértéke, a felhasználói körök meghatározása. A HungaroControl a kutatásfejlesztés, a szabályozás és a rendszerintegráció tekintetében is kiemelt figyelemmel
kezeli a területet, ezért rendezi meg a Drón és UTM szakmai napot 2018. november
22-én, ahol jogi és sztenderdizációs kérdések, U-space témák, valamint műszaki és
technológiai kérdések egyaránt szóba kerülnek. A rendezvény célja a magyar drón és
UTM terület iránt érdeklődők szoros együttműködésének kialakítása, a legfontosabb
problémák azonosítása, a közös gondolkodás kezdeményezése és a networking.
A szoftver az adott repülőtér 3D-s környezetében teszi lehetővé a különböző
remote tower (rTWR) kamerapozíciók
kipróbálását. A program megjeleníti a repülőtér 3D-s modelljét, a felhasználó pedig ezen a modellen helyezhet különböző
pozíciókba és irányokba rTWR kamerákat. Ezek képét azonnal meg is tudja tekinteni, így a szoftver lehetőséget teremt
rTWR kamerarendszerek interaktív terve-

UTÁNPÓTLÁS
Folyamatosan napirenden van a
szakember-utánpótlás kérdése a
HungaroControlnál, amely – hasonlóan más léginavigációs szolgáltatókhoz
– maga gondoskodik a légiforgalmi
irányítók utánpótlásáról. A képzés két
évet vesz igénybe, és gondoskodni
kell arról, hogy a légiforgalmi irányítás
mindhárom területére képezzen szakembereket. Bár a budapesti repülőtér
forgalmában is komoly emelkedés tapasztalható, a torony és a közelkörzet
vonatkozásában nincs irányítóhiány.
Az átrepülőforgalom irányítását végző
ACC esetében ugyanakkor mintegy
20–25 százalékos bővítés lenne célszerű, amihez viszont több évre van
szükség, különösen, ha figyelembe
vesszük a nyugdíjazásokat is.

zésére, és már a tervezési folyamat során
előállítható az a látvány, amely a rTWR
megvalósítása esetén fog a légiforgalmi
irányítók szeme elé tárulni a repülőtérről. A HungaroControl már elkészítette a
debreceni repülőtér virtuális modelljét, és
folyamatban van a budapesti Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér modelljének megvalósítása is. A szoftver első verziója a
debreceni repülőtér modelljével két nemzetközi légiközlekedési kiállításon is szerepelt, a madridi World ATM Congress-en
és a dubaji ATC Forumon.
Szintén a HungaroControlnál zajló
szoftverfejlesztési munka eredménye
a CRDS VR, amely a HungaroControl
CRDS (Centre of Research, Development
and Simulation) szimulátorát mutatja be. A
szoftver lehetővé teszi, hogy a felhasználó Virtual Reality (VR) szemüveget és kontrollert használva bejárja a szimulátor helyiségeit. A szoftver elkészítésének célja,
hogy a leendő ügyfeleknek úgy mutassa
be a szimulátort, mintha a helyszínen lennének, megtapasztalják azt, hogy milyen
környezet és infrastruktúra várja őket, ha
szimulációjukat a legnagyobb kereskedelmi célú légiforgalmi radarszimulátorban
szeretnék elvégezni. A szoftver különböző légiközlekedési kiállításokon fog
szerepelni, így segítve a HungaroControl
szimulációs képességeinek bemutatását.
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Autósegély-szolgáltatás a gondtalanabb utazáshoz

Megújult a ClubSmart Program

A Shell hűségprogramjának tagjai
mostantól nemcsak digitális kártyával gyűjthetik pontjaikat mobiltelefonjukon keresztül, hanem
sokkal szabadabban használhatják
fel azokat. A program új autósegély-szolgáltatásának köszönhetően pedig nyugodtabban kelhetnek
útra, így teljes mértékben a vezetés
élményére koncentrálhatnak.

Nincs idő bíbelődni
Manapság egyre ritkábban látni, hogy valaki az út szélén saját maga áll neki kereket
cserélni, vagy más autósokat int le segítséget kérni. Ez nem csak a nőkre igaz, a
férfiak is egyre kevésbé kezdenek neki utcai ruhában bíbelődni a pótkerékkel. Persze ez azzal is magyarázható, hogy a mai
autók már bonyolult szerkezetek, és akár
egy egyszerű akkumulátorcsere is komolyabb szakértelmet igényel. Pedig az olyan
kellemetlen meglepetések, mint a defekt
vagy a hirtelen kiürült üzemanyagtank,
mostanság is gyakran teszik próbára a
gyanútlan autósok idegeit, nemcsak hoszszabb utazások, hanem a napi ingázások
során is. „Az emberek általában azt gondolják, hogy velük semmi baj nem történhet, ezért amikor ez mégis bekövetkezik,
nem tudják, mihez kezdjenek. Az új autók
rendelkeznek valamilyen színtű autósegély-szolgáltatásra kiterjedő biztosítással,
amelyet általában a vételár tartalmaz a
garancia erejéig. A többiek számára je40
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lenthet optimális megoldást a ClubSmart
Program keretében nyújtott szolgáltatás,
vagyis mobilitási garancia, amely leveszi a vállukról ezt a terhet” – mondta a
ClubSmart autósegély-szolgáltatás biztosítási partnere, az Allianz Assistance magyarországi vezetője, Nagy Róbert.

Segélyszolgálat, helyben
„A tervezésnek nagyon fontos szerepe
van. Sokkal nyugodtabban kelünk útra,
ha megpróbáljuk tudatosan átgondolni,
merre megyünk, hosszabb utazások alkalmával hol tankolunk, hol étkezünk, hol
pihenünk, vagy hogy vészhelyzetben mi
a teendő” – emelte ki Czebe Sándor, a
Safedrive Kft. biztonságtechnikai trénere.
Ideális esetben ennek része, hogy minden
indulás előtt – a hétköznapokban is – körbejárjuk az autót, meggyőződünk a gumik
épségéről, vagy hogy nem történt-e kár
időközben az autónkban, illetve figyelünk
arra, hogy hol parkolunk. „Egyszerűbb és
biztonságosabb a parkolóhelyhez hívni a
segélyszolgálatot” – tette hozzá a szakember. „Mindig figyeljünk a műszerfal jelzéseire – ha a kontroll-lámpa pirosra vált,
vagy feltűnik az autó megváltozott viselkedése, álljunk meg. Műszaki hiba esetén
szinte bárhol félrehúzódhatunk, és a megállás után azonnal állítsuk le a motort. Ha
szükséges, féktávolságnyira tegyük le az
elakadást jelző háromszöget, és menjünk
a járműforgalomtól védett területre.”
Ha biztonságosan leparkoltuk autónkat és magunkat is biztonságba helyeztük, már csak ki kell hívni a ClubSmart
Allianz Assistance által üzemeltett autósegély-szolgálatát, akik onnan átveszik
az irányítást, és gondoskodnak arról,
hogy minden gördülékenyen menjen. A
program aktív tagjai számára (regisztrált ClubSmart tagok, havonta legalább
egy Alap ClubSmart pontot gyűjtöttek és
rendelkeznek elektronikus online fiókkal)
elérhető autósegély-szolgáltatást defekt,
akkumulátor-lemerülés, téves üzemanyag-tankolás,
üzemanyag-kifogyás

esetén lehet igénybe venni, illetve tanácsadás is kérhető, például az autó sérülésével járó esetekben.

Számos meglepetés
„Sokat gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk úgy megújítani a ClubSmart Programot, hogy az olyan hasznos előnyöket
kínáljon vásárlóink számára, amelyek
örömtelibbé teszik és egyben megkönnyítik az utazásaikat. Tavaly mutattuk be továbbfejlesztett minőségi üzemanyagainkat,
tavasszal új étel-ital kínálatot fejlesztettünk
ki Fördős Zé-vel, és elindult a töltőállomásaink shopjainak átalakítása is, amelynek
köszönhetően ma már sokkal modernebb
környezetben pihenhetnek meg vendégeink. Ezek mind-mind fontos összetevői a
gondtalan utazásnak a nyaraláskor és a
hétköznapokban egyaránt” – hangsúlyozta
Bujdosó Andrea, a Shell Hungary Igazgatóságának elnöke. „A hozzánk betérőknek
nemcsak különleges vásárlási élményt
szeretnénk nyújtani, hanem elkísérni őket
a teljes utazáson. Az Allianz Assistance
közreműködésével biztosított új autósegély-szolgáltatás lehetővé teszi, hogy gondoskodjunk hűséges vásárlóinkról, utasaikról és autójukról, bármerre is vigye őket
az útjuk. Az új, mobiltelefonon keresztül
elérhető digitális kártyának köszönhetően
a használat is sokkal egyszerűbb lesz, s az
applikáció segítségével a pontok alakulásának nyomon követése is könnyebb.”
Emellett a megújult ClubSmart Program számos új meglepetéssel jutalmazza
a hűséges vásárlókat – az időszakosan
elérhető exkluzív ajándékok mellett újdonság, hogy a tankolással gyűjtött pontok kedvezményre válthatók a shopban
található termékekre, szolgáltatásokra
vagy üzemanyagra, és mostantól minden
10 pont 10 forint kedvezményt jelent a
vásárlás végösszegének legfeljebb a
feléig. Az új partnereknek köszönhetően a Booking.com-on foglaláskor, és a
Rentalcars.com-on autóbérlésnél is lehet
már ClubSmart pontokat gyűjteni.

„A légi biztosítások szakértője”

„Teljes körű biztosítási megoldás fuvarozóknak,
szállítmányozóknak”
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