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Bevezetés 
DR. HABIL. CSISZÁR CSABA

A közlekedési rendszer környezete, 

céljai, szerkezete (elemei és kapcso-

latai), valamint működése folyama-

tosan változik. A fejlődést befolyá-

soló egyik legfontosabb tényező a 

technológia. Az új közlekedési tech-

nológiák következtében új és meg-

változott tervezési és üzemeltetési 

feladatok jelentkeznek, amelyek vég-

rehajtásához új módszerek szüksé-

gesek. A legjelentősebb változások a 

járművek és az infrastruktúra terüle-

tén, valamint azok kölcsönhatásában 

figyelhetőek meg. 

Az üzemeltetés célja az erőforrások-

kal való takarékoskodás és a káros- 

anyagkibocsátás csökkentése. Az 

üzemeltetés célkitűzései között fenn-

tarthatósági, társadalmi, gazdasági, 

környezeti szempontok szerepelnek, 

amelyek visszahatnak a technológiai 

fejlesztésekre. A technológiai fejlesz-

tések elsősorban a munkaerő-, az 

energia-, a tér-, és az időfelhasználás 

csökkentését célozzák. E céloknak 

megfelelő legfontosabb fejlődési irá-

nyok az alternatív meghajtási módok 

alkalmazása és a folyamatok automa-

tizálása. 

A legfontosabb közlekedésüzemel-

tetési feladatok: tervezés, mobilitás-

menedzsment, közlekedési folyamat 

menedzsmentje. A közlekedésterve-

zés az utazók hosszú távú döntéseit 

befolyásolja. A mobilitási menedzs-

ment a középtávú döntéseket befo-

lyásolja. A közlekedési folyamatme-

nedzsment a rövid távú és pillanatnyi 

döntésekre van hatással. Az üzemel-

tetési feladatok eredményessége az 

utazói reakciótól nagymértékben 

függ, így azok folyamatos gyűjtése és 

kiértékelése szükséges.

Az alternatív meghajtási módok kö-

zül elsősorban az elektromobilitás 

térnyerése fokozódik. A kötöttpályás 

eszközöket követően a személygép-

kocsik és az autóbuszok körében in-

tenzív az elektromos meghajtás ará-

nyának növekedése. Továbbá számos 

mikromobilitási és áruszállító eszköz 

is elektromos meghajtásúvá válik. A 

városi közlekedésben egyre nagyobb 

arányban várható az elektromos 

meghajtású járművek alkalmazása, 

amely különböző ösztönzők és elő-

írások bevezetésével fokozható (pl. 

taxi és autóbuszflotta járműcsere). Az 

elektromos jármű a villamosenergia 

rendszer szempontjából egy mozgó 

energiatároló, amivel a terhelés ing-

adozása mérsékelhető. A töltési terv 

optimalizálását támogató, a villamos- 

energia-hálózat és a jármű közötti 

kétirányú energiaáramot figyelembe 

vevő megoldások alkalmazásával az 

elektromos járművek nem csupán 

közlekedési eszközök, hanem a villa-

moshálózat aktív tagjaivá válhatnak.

Az automatizált járművek fejlődé-

si folyamata hosszabb; az autonóm 

jármű-alapú mobilitási szolgáltatá-

sok nagyobb arányú térnyerése csak 

több évtizedes távlatban várható; 

azonban a valószínűsíthető hatások 

mértéke jelentős, ezért ezekre már 

most érdemes elkezdeni a felkészü-

lést. Az autonóm jármű-alapú mobi-

litási szolgáltatásoknál az utazási idő 

hasznosabban és/vagy kellemeseb-

ben tölthető el, így a nagyobb távol-

ságú napi ingázások a településszer-

kezet átalakulását is előidézhetik. A 

megosztott használat miatt a jelenle-

ginél lényegesen kevesebb járművel 

is kiszolgálhatók az individuális mo-

bilitási igények. Ezek a járművek több 

időt töltenek forgalomban. Ugyan az 

üresfutás mértéke növekedhet (az 

átlagos járműkihasználtság akár ro-

molhat is), de kevesebb parkolóhely, 

illetve garázs is elegendő lesz, ezért a 

területfelhasználás is átalakul.

Az új technológiák alkalmazásával 

csökken a közlekedés erőforrás fel-

használása és a környezetterhelés; 

továbbá a kedvezőbb idő- és térgaz-

dálkodás következtében megtakarí-

tások érhetőek el egyéni, üzemeltetői 

és társadalmi vonatkozásban is. Az 

új technológiák fejlesztési és beve-

zetési fázisában különösen fontos az 

üzemeltetési tapasztalatok gyűjtése 

és megosztása, a felmerülő nehézsé-

gek azonosítása és azokra megoldási 

javaslatok keresése, ami a jármű- és 

közlekedésmérnöki tevékenység fo-

kozott összekapcsolását és további 

szakterületek bevonását is igényli. 

Jelen lapszám ennek a küldetésnek 

próbál megfelelni az üzemeltetési ki-

hívások és tapasztalatok bemutatásá-

val. Az érdekes és értékes cikkek egy-

úttal inspirálják is az Olvasót további 

jövőbeli megoldásokkal kapcsolatos 

gondolkodásra.
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A trolibusz és elektromos 
busz technikájának 
összetartó fejlődése az 
elmúlt években 

DR. NÉMETH ZOLTÁN ÁDÁM

AZ ÖNJÁRÓ (IMC) 
TROLIBUSZOK TERJEDÉSE, 
KÉPESSÉGEI

Dízeles segédmotoros vagy ak-

kumulátoros önjáró trolibuszok 

már nagyon régóta közlekednek 

világszerte. Hamarosan két évti-

zede lesz annak is, hogy vontatási 

akkumulátorokkal ellátott trolibus-

zsorozat közlekedik Budapesten: az 

első hat Solaris–Ganz–Transelektro 

trolibusz 2005-ben állt forgalom-

ba. Az első lítium-ionos vontatási 

akkumulátoros Ikarus–Škoda troli-

buszok pedig 2013-ban álltak for-

galomba Szegeden. Budapesten 

terjedőben van a részleges önjáró 

üzemű trolibuszvonalak üzeme, 

így lassan összegyűlik megfelelő 

tapasztalat a továbblépésre olyan 

útvonalú trolibuszvonalakhoz, ahol 

jelentős szakaszon felsővezeték 

nélkül közlekednek a járművek.

A nemzetközi szakirodalom az ak-

kumulátoros önjáró trolibuszokat 

„parciális trolibuszoknak”, vagy 

IMC (in motion charging – menet 

közbeni töltésű) elektromos bu-

szoknak is szokta nevezni, mivel az 

utóbbi évtizedben terjedni kezdtek 

az overnight charging (éjszakai töl-

tésű) és az opportunity charging 

(végállomási töltésű) elektromos 

buszok is. A menet közbeni töltés 

esetén kisebb méretű vontatási 

akkumulátorcsomagot kell szállíta-

nia a járműnek (az éjszakai töltésű 

járművek esetén a hasznos terhe-

lés 1/3-át elviheti az akkucsomag 

tömege), valamint nincs beépített 

végállomási tartózkodási holtidő 

a jármű közlekedtetésében. A leg-

fontosabb nemzetközi fejlesztések-

ből szemezgetünk az önjáró troli-

buszüzemek területen:

> Sanghajban 2017-ben épült ki 

17,5 km hosszú BRT (bus rapid 

transit) alapjárat és betétjárat 

önjáró 12 m-es szóló és 18 m-es 

csuklós Yutong trolikkal, ahol a 

fontosabb csomópontokban le-

húzott áramszedőkkel közleked-

nek a járművek. Ezzel elmarad-

hatnak a trolibusz felsővezetéki 

rendszerek legköltségesebb és 

bonyolultabb elemei: a váltók és 

a keresztezések. 2022-ben a vo-

nal további 9,6 km-es meghosz-

szabbításáról döntöttek;

> Szentpéterváron jelentősen el-

terjedt az akkumulátoros önjáró 

trolibuszok használata, jelenleg 

9 vonal a 45-ből már részlege-

sen felsővezeték nélkül közle-

kedik. Van olyan viszonylat (a 

6,5 km hosszú 2-es járat), amely-

nek 60%-a felsővezeték nélküli 

üzemben közlekedik szóló Trol-

za-5268.08 “Megapolis” típusú 

járművekkel (2. ábra);

> Prágában 2022-ben szerződést 

írtak alá a Solaris és a Škoda kon-

zorciumával 24 m-es trolibuszok 

szállítására, amely a repülőtér for-

galmát fogja kiszolgálni (119-es 

járat). A 8 km hosszú útvonal kb. 

50%-a lenne felsővezeték nélküli 

a repülőtér környezetében;

> Solingenben a Kiepe és a Sola-

ris együttműködésével le-

szállított „BOB” trolibuszok 

(Batterie-Oberleitungs-Bus – ak-

kumulátoros trolibuszok) 2018 

óta közlekednek, amelyeknek a 

beszerzési célja kifejezetten a 

trolibusz-felsővezeték alatt rész-

legesen közlekedő dízelbuszos 
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útvonalak kiváltása volt (1. ábra). 

A 2019-ben átalakított 14,3 km 

hosszú 695-ös viszonylaton az 

útvonal 30%-a esik felsőveze-

ték alá, ám itt a végállomáson 

is épült kiegészítő töltési lehe-

tőség a biztonság kedvéért. A 

város hosszú távú célja, hogy 

valamennyi dízelbusz útvona-

lon IMC töltésű trolibuszok köz-

lekedjenek. A BOB programban 

emellett a 600 V-os trolibusz DC 

1. ábra: Solaris–Kiepe akkumulátoros önjáró trolibusz (BOB) bemutatója Solingenben, 2018-ban

2. ábra: Trolza-5268.08 típusú, “Megapolis” típusú jármű a 2-es járat Gluharszkaja ulica végállomásáról indulva, 2019-ben. A 13 km-es járaton 8 km-t 
felsővezeték nélkül tesznek meg a trolibuszok
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hálózatot autók töltésére, nap-

elemes betáplálásra és használt 

akkumulátorokból épült puffer 

energiatárolók intelligens rend-

szerébe szeretnék beintegrálni 

(lásd 3. ábra).

Az elektromos buszok terjedése 

megkezdődött hazánkban is, a 

Zöld Busz Program keretében rövi-

desen újabb 123 elektromos szóló 

autóbusz és (az SZKT-nál) 4 önjá-

ró trolibusz kezdi meg az üzemét. 

Ezen program célja, hogy egy az 

egyben váltson ki dízelbuszokat az 

üzemeltető elektromos buszokkal. 

Azonban más városok tapasztalatai 

azt mutatják, hogy nincs univerzális 

megoldás a hatótávproblémák mi-

att az egy az egyben történő kivál-

tásra, főként, ha nagyobb befoga-

dóképességű csuklós járművekről 

van szó. Utóbbi esetben a részle-

gesen felsővezetékkel ellátott IMC 

trolibuszoknak nagy szerepe lehet 

a jövőben. Továbbá látható, hogy 

az elektromos buszok terjedésének 

egyik gátja lesz a megfelelő tölté-

si infrastruktúra és energiaellátási 

kapacitás megléte, miközben a 

meglévő trolihálózatok energiael-

látása pedig közel nincsenek teljes 

kapacitásukra kiterhelve általában, 

hiszen a gyorsító járművek idő-

ben nem állandó teljesítménnyel 

terhelik a hálózatot. Ezen felül a 

használt vontatási akkumulátorok 

puffer-energiatárolóként történő 

újrahasznosításában még rejlenek 

kihasználatlan erőforrások. 

A TROLIBUSZ HÁLÓZAT 
ELEKTROMOS SZIGETELÉSI 
KÉRDÉSEI

Az elektromos autóbuszok és a 

trolibuszok is elektromos hajtás-

sal rendelkező járművek, a leglé-

nyegesebb különbség azonban a 

járművek elektromos szigetelési 

rendszere. Az elektromos buszokon 

egyszerűbb, egyszeres szigetelést 

lehet alkalmazni, amíg a trolikon – 

szükségszerűen – a kettős szigete-

lés adja a megfelelő érintésvédelmi 

biztonságot. A következő fejezet-

ben röviden összefoglaljuk, hogy 

miért alakult ki ez a követelmény.

Mára – lényegében a szovjet gyárt- 

mányú ZiU típusú trolibuszok eltű-

nésével – megszűntek az érintés-

védelmi események a trolibuszüze-

mekben. Ez annak volt köszönhető, 

hogy az újabb típusoknál már a 

hazai hatósági gyakorlatban is elő-

írásra került az úgynevezett ket-

tős szigetelés alkalmazása. Ennek 

lényege, hogy minden 600 V-os 

trolibuszos alkatrész úgynevezett 

közbenső potenciálra kötött do-

bozolásban kerül beépítésre, és a 

kocsitest, a közbenső potenciál, va-

lamint a 600 V-os egységek között 

folyamatosan ellenőrző műszerek 

mérik az átmeneti ellenállást.

A régi trolibusz járműveken egy-

szeres szigetelést alkalmaztak (mű-

szeres ellenőrzéssel), ennek veszé-

lye azonban az, ha valahol leromlik 

az erősáramú rendszer szigetelési 

állapota, a vontatási feszültség 

megjelenhet a járműtesten. Ha a 

trolibuszhálózat biztosan földfüg-

getlen lenne, akkor ez nem lenne 

probléma, mert a földdel érintkező 

leszálló utason keresztül nem ala-

kulna ki zárt áramkör. Ha a trolibusz 

felsővezeték negatív pólusa bizto-

san földelt lenne, akkor sem lenne 

probléma (ez esetben a járműtes-

tet hozzá lehetne kötni a negatív 

pólushoz). A probléma az, hogy a 

trolibusz felsővezeték nem tekint-

hető egyiknek sem – se nem föl-

deltnek, se nem földfüggetlennek.

A hazai trolibusz felsővezetéki há-

lózatok eleve kevert rendszert al-

kalmaznak: ahol közös alállomásról 

üzemel a villamossal, ott az áram- 

átalakítókban földelőszonda van 

beépítve a villamos negatív visz-

szavezeték bekötésénél, és ehhez 

csatlakozik általában galvanikusan 

a trolibusz negatív pólusa is. Így vi-

szont az áramátalakítótól több km 

távolságban már lehet a troli nega-

tív vezetéken akkora feszültség a 

földhöz képest, ami elérheti a 20–

30 V-os nagyságrendet is. Megol-

3. ábra: A BOB-rendszer bemutató ábrája (Solingen): a 600 V-os trolibusz hálózat átalakulna 
egy olyan második városi energiaellátó rendszerré, amely a trolibuszok vontatási akkumulátora 
mellett elektromos autókat is töltene, napelemes energiaellátása lehetne, és a használt 
akkumulátorokat átmeneti energiatároló pufferállomásnak is használná
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dás lehetne, ha a troli negatív szála 

is rendszeres távolságonként földe-

lésre kerülne, ez azonban nincs így, 

és egyéb problémákhoz is vezet-

hetne (kóboráram). Emellett a tro-

libuszok áramszedő kapcsolata a 

negatív vezetékhez nem tekinthe-

tő olyan stabilnak, mint a villamo-

sok kapcsolata a negatív pólushoz, 

azaz a vasúti pályához (sínhez). 

Az olyan áramátalakítók, amelyek 

tisztán trolibuszt táplálnak meg, a 

hazai építési gyakorlatban viszont 

földfüggetlenek. Erre példa Szege-

den a Rózsa utcai, a Felső Tisza-par-

ti és a Szilléri sugárúti áramátalakí-

tó. Budapesten ilyen lenne az Örs 

vezér tere áramátalakító, utóbbi 

azonban a kiépített kooperációs 

kábelei miatt már nem tekinthető 

földfüggetlennek. A földfüggetlen 

rendszerek problémája, hogy bár-

hol leromolhat a hálózat szigetelési 

állapota – akár a pozitív hálózaton 

is –, ezt a zárlatvédelmek nem fog-

ják észlelni. Így előfordulhat, hogy 

a pozitív pólus kerül akaratlanul föl-

delt állapotba, míg a negatív pólus 

-600 V-os feszültségre kerülhet.

A járművek kettős szigetelésének 

követelménye a trolibusz felsőve-

zeték fentebb említett tulajdon-

ságaira válaszul alakult ki, amely 

biztosítja, hogy egy bárhol történő 

szigetelés leromlás esetén sem ala-

kulhat ki az utasokon keresztül zá-

ródó áramkör.

TROLIBUSZ 2.0 – ELEKTROMOS 
BUSZOK TROLI ÁRAMSZEDŐVEL

Az elektromos buszok vontatá-

si elektronikus berendezésének 

előnye a trolibuszokhoz képest, 

hogy kisebbek, kompaktabbak le-

hetnek. Kettős szigetelésre ugyanis 

nincs szükség az elektromos bu-

szoknál, mivel a vontatási akkumu-

látorok által biztosított feszültség 

földfüggetlen. Ez azt jelenti, ha bár-

milyen szigetelés-leromlás miatt 

megjelenne a kocsitesten valame-

lyik akkumulátorpólus feszültsége, 

a földdel és a kocsitesttel érintkező 

személyen keresztül továbbra sem 

záródik áramkör, így nincs áram- 

ütés veszély. Ennek köszönhető 

például a folyadékhűtéses rend-

szerek átfogóbb elterjedése is. For-

dítva fogalmazva: az elektromos 

buszok egyszeres szigetelésű be-

rendezései eddig közvetlenül nem 

voltak beépíthetőek a trolibuszokba.

Ebben hozott változást az elmúlt 

néhány év: egy új fedélzeti elektro-

nikus egységet ismerhettünk meg, 

az úgynevezett DC-DC konvertere-

ket. Ezek működési elve lényegé-

ben megegyezik a statikus átalakí-

tókkal, csak a kimeneti feszültség 

ugyanúgy 600 V DC, mint a beme-

neti. A lényeg azonban, hogy nincs 

galvanikus kapcsolat a bemenő 

és kimenő oldal között, tehát a ki-

menő oldali feszültség ugyanúgy 

földfüggetlen, mintha fedélzeti ak-

kumulátorról érkezne. A kimenő ol-

dalra kötött nagyfeszültségű elekt-

romos berendezések így egyszeres 

szigetelésűek lehetnek.

Az új „2.0”-ás trolibuszok így lénye-

gében elektromos buszok, von-

tatási akkumulátorról üzemelnek, 

és egyedül az áramszedő és a DC-

DC konverter az eltérő elektromos 

berendezés. Ezek a berendezések 

rendelkeznek egyedül kettős szige-

telési ellenőrzéssel (lásd 4. ábra). A 

legfontosabb jellemzőik:

> a járművek hajtása tisztán a von-

tatási akkumulátorokról történik; 

> az áramszedőn keresztül csak a 

vontatási akkumulátorok töltése 

történik, ami történhet menet 

közben és álló helyzetben is;

> a járművek az akkutöltés alatt 

egyenletesen, állandó teljesít-

ménnyel tudják a felsővezeték-

4. ábra: „Trolibusz 2.0” erősáramú vázlata. A trolibusz specifikus alkatrészek az áramszedő és 
a DC-DC konverter, ezek kettős szigetelésűek. A DC-DC konverter által biztosított földfüggetlen 
energiaellátás miatt a többi alkatrész egyszeres szigetelésű, megegyezhet az elektromos buszok 
kialakításával
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hálózatot terhelni, elmaradhat-

nak az indítási csúcsterhelések;

> a jármű nem táplál vissza a há-

lózatba fékezéskor, a villamos-

fékezéssel megtermelt energia 

tisztán a vontatási akkumuláto-

rokba kerül visszatöltésre;

> a jármű viszont vontatási akku-

mulátorok nélkül nem marad 

üzemképes (ellentétben a ha-

gyományos akkumulátoros ön-

járó trolibuszoktól)1.

A jármű áramfelvétele így elválik a 

jármű mozgásállapotától. Ez okoz-

hat meglepetéseket a trolibusz 

felsővezeték hálózatokon, mivel 

ugyan induláskor 400–500 A-es 

áramfogyasztása lehet a hagyo-

mányos trolibuszoknak, de ez nem 

folyamatos áramfelvétellel történik, 

és a menet közben haladó áram-

szedőfej miatt nem a felsővezeték 

egy pontján melegszik a felsőve-

zeték. Ugyancsak sok helyen még 

vannak menetárammal állítható 

trolibusz felsővezetéki váltók, vala-

mint a szakaszszigetelőknél ki kell 

kapcsolni a jármű áramfelvételét; 

ezek a kérdések a 2.0-ás járművek 

esetében átgondolandók és meg-

oldandók.

A piacon a svájci HESS „lightTram” 

márkajelű trolibuszai (ennek van 

18 m-es és 24 m-es verziója is), 

valamint a lengyel Solaris „Trollino 

12 Electric” márkanevű termékei 

(5. ábra) már ilyen felépítésűek. A 

Solaris szóló járműveiben 87 kWh 

akkumulátor kapacitás van beépít-

ve, ennek megfelelően a jármű ha-

tótávja 50–60 km körül alakul. A jár-

mű motorja 160 kW teljesítményű, 

a beépített Medcom gyártmányú 

DC-DC konverter 150 kW-os, ennek 

maximális folyamatos áramfelvéte-

le 250 A, súlya kb. 500 kg. A Sola-

ris járműtípusa Gdyniában két éve 

közlekedik, illetve Tychy trolibusz-

üzemében az idei évben mutat-

koznak be. A gdyniai mérések alap-

6. ábra: 18 m-es HESS lightTram Zürichbenl

5. ábra: A Gdyniában 2020-ban üzembe állított Solaris 12 Electric típusú jármű vázlata. 
A sárgával kiemelt elemek a trolibusz hálózathoz történő csatlakozás elemei, a többi egység 
megegyezik a Solaris 12 m-es elektromos buszának egységeivel

1 Amennyiben a DC-DC konverter teljesítménye eléri a motorok teljesítményét, akkor elvileg megoldható, hogy a jármű eredeti mozgásdinamikájával is közlekedjen vontatási akku-
mulátor nélkül. Ehhez persze a DC-DC konverternek el kell viselnie az akkumulátor nélküli közlekedéskori áramingadozást. 
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ján ezek a trolibuszok alkalmasak 

olyan trolibuszvonalra, ahol mind-

összesen az útvonal 25%-a van 

felsővezetékkel ellátva (síkvidéki 

üzemben): ha nincs téli fűtés, úgy a  

12 km-es önjáró útvonalhoz törté-

nő visszatöltés 3,5 km alatt stabilan 

megtörténik2 . A járműveken azon-

ban fűtés és a hűtés is a vontatási 

akkumulátorokról működik – el-

lentétben a legtöbb elektromos 

buszokkal, ahol téli időszakban 12 

liter/100 km-es gázolajfogyasztás 

is előfordulhat fűtési célból3. A téli 

fűtéssel együtt a Solaris trolibusz 

jármű maximális energiafogyasztá-

sa 1,7 kWh/km. Amennyiben a fűtés 

elektromos rendszerről működik, 

a 25%-os felsővezetékhasználati 

arány úgy érhető el, ha a végállo-

másokon kiegészítő töltésre is van 

lehetőség4. Jelenleg Gdyniában a 

kísérleti útvonal 40%-a van felsőve-

zetékkel ellátva, így a végállomási 

töltésre nincs szükség.

Az áramfelvétel kapcsán a HESS 

járművein (6. ábra) optimalizálás 

is történik a jármű pozíciója figye-

lembevételével, olyan helyeken, 

azokon a helyszíneken, ahol ko-

moly feszültségesést „észlel” a jár-

mű visszatöltéskor, automatikusan 

leszabályozza az ABB gyártmányú 

DC-DC konverter a töltőáramot.

Ugyan nem trolibusz, de a Bécs 

belvárosában közlekedő Rampini 

elektromos midibuszok is ebbe a 

járműcsaládba tartoznak, mivel ott 

is a töltést közvetlenül – átalakító 

nélkül – a villamos felsővezetéké-

ről oldják meg. A jármű elektromos 

elrendezése így megegyezik a fen-

tiekkel, a 60 kW-os DC-DC konver-

tert a Siemens szállította. Ez a jár-

mű több csehországi troliüzemben 

is kipróbálásra került (7. ábra). A 

DC-DC konverter súlya 260 kg, ezt 

azonban kizárólag álló helyzetű 

töltés esetén nem kellene feltétle-

nül a járműre szerelni. Krakkóban 

van példa arra, hogy a villamosok 

600 V-os hálózatára van kapcsolva 

elektromos busz töltőpont. A töl-

téshez az Ekoenergetyka cég szállí-

tott egy 150 kW-os DC-DC konver-

tert, amelyet egy felsővezetéktartó 

oszlopra helyeztek el (8. ábra).

AZ ÖNJÁRÓ TROLIBUSZOK 
JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETÉ-
NEK VÁLTOZÁSA

Az előző fejezet tanulsága lénye-

gében összefoglalható annyiban, 

hogy bármelyik elektromos autó-

busz gyártója képes lenne a fenti 

megoldással (DC-DC konverter 

2 Információ: Mikołaj Bartłomiejczyk, Gdynia, konferencia előadás
3 Információ: Tüke Busz, Pécs, konferencia előadás
4 Ez a végállomási töltőpont is jóval egyszerűbb, mint az elektromos buszok automatikus töltőpontjai, elegendő a „csupasz” 600 V-ot odavezetni a magányos felrakóernyőhöz kábelen, 
nincs szükség helyszíni átalakító egységre.

7. ábra: A bécsi Rampini midibusz próbaüzemben Pardubicében (2013), ahol egy meglévő trolibuszhálózat jelentős átalakítása nélkül akkumulátor 
töltésre használja a felsővezetéket
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beépítéssel) menet közbeni von-

tatási akkumulátor töltés végző 

(IMC) elektromos buszt gyártani. A 

következő fejezet az ilyen járművek 

magyarországi forgalomba helyez-

hetőségéről szól.

Hazai jogi környezetben a trolibusz 

és az autóbusz fogalma élesen el-

válik. A KRESZ (1/1975. (II.5.) KPM-

MB együttes rendelet a közúti köz-

lekedés szabályairól) rendelet is ezt 

tükrözi, miszerint: 

> autóbusz: személyszállítás céljára 

készült, elektromos felsővezeték-

hez nem kötött olyan gépkocsi, 

amelyben – a vezető ülését is be-

leértve – kilencnél több állandó 

ülőhely van;

> trolibusz: elektromos felsővezeték-

hez kötött5 gépkocsi.

Az előző fejezetben bemutatott 

kialakítású, elektromos buszhoz 

nagyon hasonló felépítésű „2.0”-ás 

trolibuszok esetében komolyan 

5 Megjegyezzük, hogy pont az akkumulátoros önjáró trolibuszokra nehéz rámondani, hogy kötöttek a felsővezetékhez, lévén elhagyhatja a felsővezetéket.

9. ábra: Modulo EP095T típusú kompozit elektromos busz menet közbeni töltési próbája az SZKT trolibusz telephelyén (2020)

8. ábra: Krakkói midibusz végállomási töltési infrastruktúra (2019). A kép bal oldalán lévő oszlopra van telepítve a DC-DC konverter, amely a villamos- 
hálózat 600 V-os tápellátásához csatlakozik
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6 REESS: rechargeable energy storage system, újratölthető energiatároló rendszer
7 Hasonló szövegű feltétel jelent meg az 5.1.2.3-as pontban is, amely a testelőváz kötelező földelését írta elő a korábbi előírás verzióban.
8 Az irányított trolibuszok („guided trolleybuses”) alatt a vezetősínnel vagy optikai vezetősávval kormányzott gumikerekes felsővezetékes elektromos járműveket kell érteni.

felmerül a kérdés, hogy milyen 

jogi kategóriába tartozik ez a jár-

mű. A Szegedi Közlekedési Társa-

ság 2018–20 között az EU ERA-NET 

Cofund alapjából finanszírozott 

„Electric Mobility Europe Project” 

keretében közreműködött a Trolley 

2.0 projektben. Ennek keretében 

az evopro Bus Kft-vel és a Szegedi 

Tudományegyetemmel együtt-

működésben azt a célt tűzte ki, 

hogy üzembe helyezze a Modulo 

„trolibuszát” (ez egy „2.0”-ás troli-

busz), amely egy elektromos busz 

Siemens típusú DC-DC konver-

terrel a vontatási akkumulátorok 

töltése céljából (9. ábra). A DC-DC 

konverter megegyezett a Bécsben 

közlekedő Rampini elektromos bu-

szokba beépített típussal, azonban 

beépíthetősége miatt a berende-

zést új konténerbe kellett átépíteni. 

A projekt sokat csúszott a 2020-as 

koronavírusválság miatt, így végül 

– bár a jármű tudott akkumulátort 

tölteni a felsővezetékről – a DC-DC 

konverter hangolása a trolibuszhá-

lózathoz (pl. szakaszszigetelőkön 

áthaladások) nem történt meg. Az 

idő hiánya miatt nem sikerült levizs-

gáztatni a járművet, azonban tanul-

ságos volt elindítani a folyamatot. 

2018-ban az evopro Bus Kft. állás-

foglalást kért a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Jármű Módszertani 

Hatósági Főosztályától, ahol azt 

adták ki végül tájékoztatásként (ikt. 

sz. JMH/41863-1/2018.NFM), hogy 

a jármű autóbuszként (M3 jármű-

kategóriában, 5E környezetvédelmi 

osztályban) levizsgáztatható azzal a 

feltétellel, hogy a járművezetőnek 

rendelkeznie kell felsővezetéki há-

lózatismerettel. Azonban 2020-ban, 

amikor az evopro Bus Kft. újabb tá-

jékoztatást kért, akkor az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium Köz-

úti Jármű Hatósági Főosztálya azt 

az állásfoglalást adta ki az ENSZ– 

EGB 100-as előírás 5.3-as pontjá-

ra hivatkozva (ikt. sz. KJH/27137-

1/2020-ITM), hogy a jármű trolibusz 

(M3 járműkategóriában, 5E környe-

zetvédelmi osztályban). 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gaz-

dasági Bizottságának (ENSZ–EGB) 

100. számú előírása – Egységes ren-

delkezések járművek elektromos haj-

tórendszerük tekintetében történő 

jóváhagyásáról [2021/2190] (továb-

biakban ENSZ–EGB 100-as előírás) 

2021. június 9-től jelentősen meg-

változott az új 3. módosítássorozat 

bevezetésével. Az előírás hatálya 

eléggé kacifántosan van megfogal-

mazva:

1.1. I. rész: az M és az N kategó-

riájú, elektromos hajtáslánccal 

felszerelt, 25 km/h-t meghaladó 

legnagyobb tervezési sebességű 

közúti járművek elektromos 

hajtásláncára vonatkozó biz-

tonsági követelmények, kivéve a 

hálózathoz folyamatosan csat-

lakoztatott járműveket. (…)

Az ENSZ–EGB 100-as előírás tehát 

a hagyományos trolibuszok kivéte-

lével érvényes volt minden elektro-

mos járműre, ideértve az önjáró tro-

libuszokat is. Szigorúan nézve 2021 

előtt az ENSZ–EGB 100-as előírásá-

nak az önjáró akkumulátoros troli-

buszok nem is feleltek meg, ugyanis 

az előző bekezdésben említett 5.3-

as pont a következőt írta elő:

5.3. Üzembiztonság (…) Ha a 

fedélzeti REESS6-t a felhasználó 

képes kívülről tölteni, a jármű 

elmozdulása saját erőátviteli 

rendszerének segítségével nem 

megengedett mindaddig, míg a 

külső áramforrás csatlakozója 

a jármű-főcsatlakozóval fizikai 

összeköttetésben van.

2021-től azonban ez az előírás ki-

egészült a következő feltétellel: „A 

fenti követelmények csak akkor alkal-

mazandók a járművekre, ha a töltést 

egy álló helyzetű töltőállomásról, 

véges hosszúságú töltőkábellel, egy 

járműcsatlakozóból és egy jármű-fő-

csatlakozóból álló csatlakozóeszkö-

zön keresztül végzik.7” Így ez a jogi 

anomália rendeződött, ma már ez az 

előírás nem akadálya az önjáró tro-

libuszok forgalomba helyezésének.

A trolibusz fogalom legkorszerűbb 

meghatározása az Egyesült Nem-

zetek Európai Gazdasági Bizottsá-

gának (ENSZ–EGB) 107. számú elő-

írása – Egységes rendelkezések az 

M2 és az M3 kategóriájú járművek 

általános felépítésük tekintetében 

történő jóváhagyásáról [2018/237] 

(rövidítve: ENSZ–EGB 107-es) elő-

írásából származtatható:

2.1.8. „trolibusz”: olyan jármű, 

amelyet külső felsővezetékről 

származó villamos energia hajt. 

Ezen előírás alkalmazásában 

olyan járműveket is magában 

foglal, amelyek belső hajtóművel 

is rendelkeznek (kettős üzemmó-

dú járművek), illetve átmenetileg 

külső irányítással is működtethe-

tők (irányított trolibuszok8).

Miközben az elmúlt években meg-

jelent elektromos autóbuszok 

egyértelműen közúti járműként és 

autóbuszként állnak forgalomba, a 
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modern trolibuszok 1933-as hazai 

megjelenése óta hagyományosan 

a vasúti hatósági eljárások körében 

kerültek engedélyeztetésre. A tro-

libusz felsővezetékrendszer ma is 

vasúti hatósági eljárás keretében 

telepíthető, így vasúti pályának 

minősül. Az utóbbi évek jogsza-

bályváltozásai kapcsán azonban 

előrelépésnek tekinthetjük, hogy 

trolibuszokat 2011 óta közúti jár-

műként lehet engedélyeztetni a 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a 

közúti járművek forgalomba helye-

zésének és forgalomban tartásának 

műszaki feltételeiről alapján9. A ren-

delet a trolibuszokra nem sok külön 

előírást határoz meg az autóbuszok-

hoz képest (az 5., 27. és 109. §-ban 

találhatóak), amelyek teljesen logi-

kusan következnek a trolibusz fel-

sővezeték műszaki paramétereiből 

és minden trolibusz felsővezetékhez 

csatlakozó járműre érvényesnek kell 

lennie. Számos európai ország van 

még azonban, ahol a trolibusz vasúti 

jármű (Ausztria, Csehország), nincs 

egységesség az EU-n belül.

A szerző meggyőződése, hogy eljött 

az idő, hogy végre egységes euró-

pai előírások szülessenek a trolibusz 

járművek státusza kapcsán. Ez elő-

segítené nemcsak a járműgyártók 

engedélyeztetési folyamatát, hanem 

a használt járművek piacát is. A jog-

szabályalkotásnak ki kellene fejeznie 

azt a nemzetközi trendet, hogy az 

autóbusz és a trolibusz technoló-

gia közelít egymáshoz, látván az 

elektromos buszok terjedését. Egy 

elektromos busztípus helyett egy 

típuscsalád is engedélyeztethető 

kellene legyen, amelynek alválto-

zatai a járműtöltési módban térnek 

csak el (overnight-, opportunity-, 

IMC-charging). A KRESZ-ben nincs 

olyan lényegi szabály, ami ne vo-

natkozna egyformán az autóbuszra 

és a trolibuszra, így érdemben nem 

jelentene változást, ha a trolibusz 

kategória megszűnne. A járműve-

zetés tekintetében az önálló troli 

kategóriának nincs értelme, sokkal 

helyesebb lenne, ha egy általános 

autóbuszos („D”) kategória mellett 

a trolivezetéshez egy helyi hálózat- 

ismereti oktatást és vizsgát tenne le 

a járművezető, aminek keretében 

az áramszedőkezelést is meg lehet-

ne tanítani. Összefoglalva: az önálló 

trolibusz járműkategória idejétmúlt, 

helyesebb lenne trolibusz felsőve-

zetéki infrastruktúrához csatlakozó 

elektromos autóbuszokról és azokra 

vonatkozó különleges előírásokról 

(például kettős szigetelés, 

áramszedők stb. követelmé-

nyei) beszélni.

9 Így a trolibusz felsővezeték az egyetlen olyan vasúti infrastruktúra létesítmény 2011 óta, amit vasúti jármű nem használ. Ez első ránézésre abszurdnak tűnhet, azonban a trolibusz 
felsővezeték létesítése és üzemeltetése oly mértékben megegyezik a közúti villamosvasútéval, hogy nem érdemes önálló szabályozási környezetbe helyezni.
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Az M4 metró 
megvalósításának, 
automata üzemének 
tapasztalatai

DARAI LAJOS–HÉRI JÓZSEF–DR. TAKÁCS PÉTER

Napjainkra a föld lakosságának 

több mint 50%-a városokban él, 

felértékelődött a városi közlekedés 

jelentősége. A települések verseny-

képességét nagyban meghatároz-

za a közlekedési infrastruktúra fej-

lettsége és állapota.

A XIX. század végén Budapest kezd-

te elnyerni világvárosi jellegét, ami 

az urbanizációnak volt köszönhető. 

A térségben elsőként nyugat-euró-

pai mintájú városszerkezet kezdett 

kialakulni. A folyamat egybeesett a 

világban végbemenő „mobilizáci-

ós forradalommal”. A fejlődésnek 

lendületet adott az 1896-os mil-

lenniumi ünnepségsorozat, ami 

megteremtette a szükséges anyagi 

és társadalmi hátteret a folyamatok 

véghezviteléhez. Ebben az időszak-

ban alakultak ki a városban azok a 

máig is meghatározó közlekedési 

folyosók, ahol a technológia fej-

lődésével, az elektromos energia 

technológiai célú felhasználásának 

megteremtésével új közlekedési 

eszköztípus jelent meg a városok 

útjain: a villamosvasút (Takács P. 

2020).

Budapesten négy metróvonal adja 

a városi közlekedés gerincét, akár 

napi 1 millió utast elszállítva, 2021-

ben − európai viszonylatban is ki-

emelkedő − 99,94%-os menetrendi 

teljesítéssel, amelyet 52 állomáson, 

közel 40 km pályahálózaton, egye-

bek mellett 188 db mozgólépcső 

és 66 db felvonó üzemelésével biz-

tosítottak a Millenniumi Földalatti 

Vasút (M1), a Kelet-nyugati (M2), az 

Észak-déli (M3) és a Dél-Buda – Rá-

kospalota (M4) viszonylatok (az M1 

vonal nem rendelkezik felvonókkal 

és mozgólépcsőkkel, amíg az M2 

vonal három állomásán található 

felvonó).

A földalatti vasút építkezése 

1894–1896. között nagy erőkkel és 

összefogással folyt, így kerülhetett 

sor a vonal átadására 1896. május 

2-án. 1896. május 8-ától, a „császá-

ri és királyi felség” látogatásától, az 

uralkodó engedelmével, a Ferencz 

József Földalatti Villamos Vasút 

nevet viselte. A 2-es metró építése 

miatt a földalatti Bajcsy-Zsilinszky 

út–Deák Ferenc tér közötti vonal-

részét 1952–59 között módosítani 

kellett és új Deák Ferenc téri állo-

más épült. 1973-ban ismét módo-

sult a vonal és hosszabbodott is, 

továbbá 2 új állomás kialakítása 

történt. Akkor került beszerzésre a 

ma is üzemelő 23-ból 21 darab sze-

relvény (Takács P. 2010).

A 2-es vonal 1950–1954. közöt-

ti épülésekor a Deák Ferenc tér–

Népstadion közötti szakasz készült 

el, ekkor a beruházás már 40%-os 

készültségi állapotban volt. 1963–

1970 között, a korábbi tervek kisebb 

módosításaival, a Fehér út (ma Örs 

vezér tere) és a Deák tér közötti 

szakasz készült el. 1970. április 2-án 

került sor az ünnepélyes átadásra. 

Az utasforgalom április 3-án indult 

meg. 1972. december 23-án kezdő-

dött el a Deák tér–Déli pályaudvar 

közötti szakasz üzemeltetése.

A 3-as vonal építése és a szakaszok 

átadása az alábbi ütemezésben va-

lósult meg:

> 1970–1976.

Deák tér–Nagyvárad tér

> 1980.

Nagyvárad tér–Kőbánya-Kispest
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> 1981. 

Deák tér–Élmunkás tér 

(ma Lehel tér)

> 1984.

Élmunkás tér–Árpád híd

> 1990.  

Árpád híd–Újpest Központ.

Több mint nyolc éve, 2014. március 

28-án került üzembe helyezésre a 

7,3 km hosszú, 10 állomással ren-

delkező budapesti M4 vonal, amely 

Közép- és Kelet-Európa első auto-

mata metróvonala. A tervezés kez-

dettől fogva automata metrót, MSZ 

EN 62290-1 szabvány szerinti GOA-

4 automatizáltsági fok megvalósí-

tását, valamint a lehető legtöbb, 

biztonságot befolyásoló funkció 

legmagasabb biztonsági szintű 

SIL-4 kiépítését határozta meg. Az 

automata metró követelményei 

funkcionális feltétfüzetben kerültek 

deklarálásra, amely a pályázók felé 

a tenderkiírás során lett közzé téve. 

A feltétfüzet alapján a fejlesztési, 

üzembe helyezési és üzemelteté-

si folyamatokat az MSZ EN 50126 

szabványi előírásoknak megfelelő-

en kellett elvégezni. Az automata, 

metróvezető nélküli technológiát 

alapvetően a vonatvezérlő rend-

szer és a vasútbiztonságot garan-

táló alrendszerek határozzák meg, 

ahol a legmagasabb szintű az au-

tomatizálás szintje. A technológia 

azonban igényli, hogy a környezet, 

az utasirányítás, utasfelügyelet, 

járművek felügyelete, áramellátás, 

épületgépészet, tűzvédelem te-

rületén is az automatizálás szintje 

jelentősen meghaladja a hagyo-

mányos, félautomata M2 és M3 vo-

nalakét. A különböző alrendszerek 

együttműködését interfészeken 

keresztül össze kellett hangolni, 

mind műszaki, mind pedig üzemel-

tetési szempontból.

Az automata vonatvezérlő rend-

szert, áramellátást, távközlési rend-

szereket és diszpécserközpont-be-

rendezéseket a Siemens szállította 

és helyezte üzembe, a jármű szál-

lítója pedig az Alstom volt. A jár-

művek automata vezetésre való 

alkalmassá tétele a fedélzeti ATC 

(Automatic Train Control) és a jár-

mű vezérlése közötti interfész lét-

rehozásával valósult meg (1. ábra 

példa az interfész kapcsolatokra). 

Az interfész kialakítását, beépíté-

sét a jármű gyártása során, teszte-

lését a BKV Zrt. koordinálta a két 

cég között, amely rendkívül sok 

problémát jelentett, egyik legne-

hezebb feladat volt a projekt során. 

A Siemens és az Alstom folyamatai 

megfeleltek az MSZ EN 50126 szab-

ványban előírt V-modellben fog-

laltaknak, így az Üzemeltetőnek is 

ehhez kellett alkalmazkodnia.

A vonatvezérlő rendszertechniká-

ja ATC, az alkalmazott pálya-jár-

mű kommunikáció technológia 

CBTC (Comminication Based Train 

Control) elvén működik. A vonal 

irányítása – vasútirányítás, jármű-

felügyelet, utasirányítás, műszaki 

berendezések felügyelete, vezér-

lése – az M4 járműtelepen lét-

rehozott diszpécserközpontból 

történik. Más vonalakon üzemelő 

diszpécserközpontokhoz képest új 

funkció a járműfelügyelet. Mivel a 

járműveken nem tartózkodnak jár-

művezetők, ezért a járművek mű-

ködési állapotának figyelését, távoli 

élesztési-altatási funkciókat egy ön-

álló diszpécser végzi. Tevékenysé-

géhez tartozik a jármű utastereinek 

kamerás megfigyelése, az utasokkal 

való kapcsolattartás segélykérőn, 

hangosbemondás az utasterekbe, 

valamint a járműtároló peronjainak 

felügyelete is (1. kép).

Az új rendszer beüzemelése és 

üzemeltetése olyan új kihívások elé 

állította a BKV Zrt.-t, amiben eddig 

nem volt gyakorlata. Valójában egy 

új technológiát kellett bevezetni 

úgy, hogy az utasok a vonal hasz-

nálata során ne találkozzanak szá-

mukra kezelhetetlen, eddig nem 

ismert körülményekkel, utazásuk a 

lehető legkisebb mértékben térjen 

el a megszokott rutinoktól, mégis 

ki lehessen használni az automati-

zálás előnyeit, elsődlegesen szem 

előtt tartva az összes biztonsági kri-

tériumot. Nem utolsó sorban az új 

rendszer üzemeltetését be kellett 

illeszteni a meglévő metróvonalak 

üzemeltetésébe.

A munka megkezdésétől a rend-

szer vezető nélküli alkalmazásáig 

alapvetően három jól elkülöníthető 

periódusról beszélhetünk (2. ábra).1. ábra: Interfész kapcsolatok



15

VÁROSI KÖZLEKEDÉS  2022. 2. szám

1. Tervezéstől a beüzemelésig

A projekt, ami 7 évig tartott, ma-

gában foglalta a teljes tervezési 

tevékenységet, a létesítési engedé-

lyek megszerzését, a berendezések 

gyártását, tesztjeit, szoftver integ-

rációt, integrációs teszteket, jár-

mű tartampróbákat a vonalon. Az 

Üzemeltető a Mérnök szervezettel 

közösen rendszeres kooperációkon 

ismerte meg a rendszer működé-

sével kapcsolatos információkat, 

hagyta jóvá a terveket, vett részt 

a különböző típusú teszteken. Az 

Üzemeltető számára ez az időszak 

állt rendelkezésre az üzemeltetés-

re való felkészülésre, amely során 

pontosítani és véglegesíteni kellett 

a vonal üzemviteli technológiáját, 

el kellett készíteni az összes üze-

meltetési utasítást, havária terve-

ket, a teljes személyzetet ki kellett 

képezni, fel kellett készülni a vonal 

műszaki üzemeltetésére. Ezen idő-

szak alatt kellett lebonyolítani az 

Alstom szerelvények engedélyezé-

si eljáráshoz kötődő prototípus tar-

tampróbákat már az M4 vonalon, 

valamint a sorozatjárművek próba-

futásait. Ehhez a tevékenységhez át 

kellett képezni az M2 vonalon fel-

szabaduló jármű segédvezetőket, 

illetve új járművezetők képzésére 

volt szükség, akik a későbbiekben 

járműkísérői feladatot láttak el.

2. Sötétüzemi próbák (a teljes 
rendszer éles próbái utasok 
nélkül)

A sötétüzemi próbák megkezdésé-

re működőképesen rendelkezésre 

állt az összes alrendszer, a próbák 

alatt ezek teljes körű együttműkö-

dését vizsgálni kellett. A sötétüze-

mi próbák három különböző idő-

szakot jelentettek. Első ütem volt a 

Vállalkozók sötétüzemi próbái, ami 

1. kép: M4 metró diszpécserközpont (részlet)

2. ábra: A tervezéstől az automata üzem bevezetéséig vezető út



16

FÓKUSZBAN

közvetlenül az integrált próbákat 

követően került lebonyolításra a 

Vállakozók által, de a teljes Üzemel-

tető személyzet aktív részvétele 

mellett. Ez a próba tulajdonkép-

pen nevezhető a létesítési tevé-

kenységek végső ellenőrzésének. 

Ezt követően került sor második 

ütemben a Megbízó sötétüzemi 

próbáira, amely során a próbaüze-

met tejes hatáskörben az Üzemel-

tető irányította és bonyolította le 

valós menetrendek alkalmazásával, 

a teljes járműpark igénybevételé-

vel. A járműveken járművezetők 

tartózkodtak, de csak felügyelték a 

futásokat, beavatkozásra csak hiba 

esetén volt szükség. Az Üzemelte-

tő minden lehetőséget kihasznált 

a leendő személyzet gyakorolta-

tására, a próbaüzem volt az egyik 

leghatékonyabb időszak ebből a 

szempontból. A próbaüzem doku-

mentált módon került végrehaj-

tásra, amely során minden felme-

rülő hibáról tájékoztatást kaptak a 

Vállalkozók. A sötétüzemi próbák 

utolsó, harmadik ütemében került 

megtartásra a Hatóság sötétüzemi 

próbája, a teljes rendszer minősí-

tése a forgalmi próbaüzem (utas- 

szállítással történő próbaüzem) 

megkezdhetőségének szempont-

jából. A próbák alatt a normál üze-

meltetés mellett több havária eset 

is lepróbálásra került, egyrészt a 

Közlekedési Hatóság, másrészt a 

Katasztrófavédelem bevonásával, 

többek között járműből történő 

tűzeseti menekítés is. 

3. Forgalmi próbaüzem

Az M4 metróvonal 2014. március 

28-i átadásával megkezdődött a Ha-

tóság által kiadott ideiglenes hasz-

nálatbavételi engedélyben foglalt 

egy év időtartamú próbaüzem. A 

próbaüzem alatt kellett bizonyítani 

az ATC rendszer egybefüggő hat 

hónapos 99,96%-os rendelkezésre 

állását. Ez a magas rendelkezésre 

állási érték tette lehetővé az au-

tomata üzem járművezető nélküli 

lebonyolítását. A rendszer a legma-

gasabb automatizálási szintre való 

kiépítettségénél fogva kezdetektől 

fogva járművezetői beavatkozá-

sok nélkül működik. A járműveken 

tartózkodó járművezetők a próba-

üzem alatt valójában járműkísérői 

feladatokat láttak el. Lehetőségük 

volt vészfék gomb kezelésre, késlel-

tetni tudták az ajtók zárását, illetve 

az esetleg bekövetkező hibák ha-

tásainak gyors kezelését végezték 

(abban az esetben, ha a jármű va-

lamilyen ok miatt meghibásodott, 

átkapcsoltak kézi vezetéses üzem-

módba és kivonták a járművet a 

forgalomból). A BKV Zrt. a vezető 

nélküli üzem bevezetését fokoza-

tosan végezte, figyelembe véve a 

rendelkezésre állás elvárt szintjét, 

illetve az összes alrendszer megfe-

lelő működését. Ez azt jelentette, 

hogy a próbaüzem egy éve alatt 

az irány szerinti első vezetőfülké-

ben járműkísérők tartózkodtak, ezt 

követően a járműkísérők levétele a 

járműről is a fokozatosság elvét kö-

vette az alábbiak szerint:

> 1. fázis

–  Fordítószemélyzet nélküli vo-

natfordítási technológia.

> 2. fázis

 –  Üzemszünetben a fővonalon 

és a járműtelepi automatizált te-

rületeken járműfelügyelő nélküli 

vonatközlekedés. 

> 3. fázis

 –  Járműfelügyelő nélküli forga-

lomba állás, forgalomból kiállás, 

üzemi automatizált területeken 

történő vonatmozgások végzé-

se (fordítási zónák). 

> 4. fázis

 –  Járműfelügyelet áthelyezése a 

menetirány szerinti hátsó veze-

tőfülkébe (10 perces követés).

 –  Járműfelügyelet áthelyezése a 

menetirány szerinti hátsó vezető-

fülkébe (5 és 10 perces követés).

 –  Járműfelügyelet áthelyezése a 

menetirány szerinti hátsó veze-

tőfülkébe (Teljes üzemidő).

> 5. fázis

–  Járműfelügyelet levétele a vo-

natokról és áthelyezése az állo-

mások forgalmi ügyeletére (10 

perces követés).

 –  Járműfelügyelet levétele a vo-

natokról és áthelyezése az állo-

mások forgalmi ügyeletére (5 és 

10 perces követés).

 –  Járműfelügyelet teljes üzemi-

dőben az állomások forgalmi 

ügyeletén (végleges üzemnek 

megfelelő járműtovábbítás - 

2015. 09. 26.)

A járműkísérők levétele a próba-

üzem befejezését követően fenti 

fázisok betartásával négy hónapot 

vett igénybe.

Az Alstom a járműveket vezető-

fülkével szállította. Az automata 

üzemben a vezetőfülke elhagyha-

tó, hiba esetén csak a vezetői kon-

zol hozzáférése szükséges, ezért a 

próbaüzem befejezését követően 

az Alstom a vezetőfülkék hátfalát 

elbontotta, valamint a vezetői kon-

zolt nyitható burkolattal látta el. Így 

egyrészt a vezetőfülke területén 

további állóhelyek voltak biztosít-

hatók, növelve ezzel a férőhelyet, 

másrészt az utasok számára kilátás 

nyílt az alagútra, ami egy kedvelt új-

donság volt a közlekedők számára.

A próbaüzem befejezését követő-

en a Közlekedési Hatóság haszná-

latbavételi engedélyt adott ki.
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Az egyes sötétüzemi, illetve próba-

üzemi fázisok alatt hibák kerültek 

feltárásra, de ezek között sem bizton-

ságkritikus, sem pedig működésgátló 

hibák nem voltak. A gyártó mind az 

ATC-t, mind a biztosítóberendezést, 

mind pedig a járműveket biztonsági 

tanúsítványokkal adta át, ami tartal-

mazta a szoftverek vizsgálatát is. Az 

Üzemeltető a hibákat a garanciális 

időszak alatt javíttatta a Siemens-szel, 

illetve az Alstommal. Az M4 vagy 

ehhez hasonló vasútbiztonságot ga-

rantáló, szoftverekkel megvalósított 

rendszerek esetében a próbaüzem-

nek lényeges szerepe van a hibák 

feltárásában, mert a próbaüzem 

ugyan validált szoftverekkel kerül be-

indításra, de a nagyszámú üzemsze-

rű használat számos hibát tárhat fel, 

amit javítani kell. A javítások szoftver-

módosításokat jelentettek, amelyeket 

előre elfogadott eljárás mellett kellett 

végrehajtani. A szoftvermódosítások 

a biztonsági validálások miatt idő-

igényesek és több szereplő együtt-

működése szükséges (gyártó, gyártó 

biztonsági szervezete, Üzemeltető, 

BKV Zrt. Biztonsági Szervezete, DEBO 

független hazai Tanúsító, Hatóság). 

A felszínre kerülő hibák javításá-

nak, a projektben résztvevők lel-

kiismeretes munkájának, minden 

részletre kiterjedő figyelmének 

köszönhetően olyan megbízha-

tóságú rendszert sikerült üzembe 

állítani és üzemben tartani, amely 

folyamatosan teljesíti a tervezéskor 

meghatározott és az üzemeltetés 

során elvárt kiemelkedően magas 

rendelkezésre állási szintet.

Az automata üzem ugyan jármű-

vezető nélküli üzem, de bármilyen 

meghibásodás, ami a jármű megál-

lásával jár, azonnali járművezetői be-

avatkozást igényel. A BKV Zrt. már a 

próbaüzem megkezdése előtt keres-

te az optimális megoldást arra, ho-

gyan lehet a legkisebb létszámmal a 

lehető legrövidebb idő alatt elérni a 

meghibásodások helyét. A cél érde-

kében egy új munkakör került kiala-

kításra JÁDI (Járművezető Állomási 

Diszpécser) elnevezéssel, amely 

munkakörben dolgozó személy 

az állomási ügyeleten tartózkodik, 

alapvetően utasfelügyeleti felada-

tokat lát el, járműmegállás esetén 

pedig maximum 8 perc alatt eléri a 

megállás helyét és a járművezetői 

konzolt használva be tud avatkozni. 

Az új munkakörbe kerültek átkép-

zésre a járműkísérők és az állomási 

ügyeletesek, illetve az új belépőket 

is erre a munkakörre kell kiképezni. A 

tevékenység összetettségéből adó-

dóan ez egy magasabb szintű kép-

zés. A járművek vezetésére a magas 

rendelkezésre állás miatt csak ritkán, 

legfeljebb havi 1–3 alkalommal van 

szükség, de a járművezetői képesség 

megtartása érdekében rendszeres 

gyakoroltatás szükséges, amely éj-

szakai üzemszünetben az M4 vona-

lon, illetve az M2 vonalon történik.

Az automata metrók szinte velejáró-

ja a zárt peronos kialakítás az utas-

beesések kockázatának megszünte-

tése, illetve az utasbiztonságon túl 

ez lehetővé teszi személyzet nélküli 

utasterek üzemeltetését. Az M4 vo-

nal nem így épült meg, utasbeesés 

esetén egy automatikus működésű 

peronvédelmi rendszer (PPE1) le-

kapcsolja a vontatási feszültséget, 

valamint megállítja a peronhoz kö-

zeledő járművet.

A teljes rendszer korszerű informati-

kai és számítástechnikai eszközökből 

épül fel, amelyek gyorsan avuló esz-

közök. Annak ellenére, hogy a feltét-

füzetben előírásra került 25 év üze-

meltethetőség, a rendszerbe állított 

eszközök pótlása még így is komoly 

feladatot jelent. Az automatizálás 

révén a lehető legtöbb emberi té-

vesztésből eredő kockázat kiiktatásra 

került, az automatizálás több eszköz 

beépítését és szoftver üzemelteté-

sét teszi szükségessé, mint a hagyo-

mányos félautomata rendszerekben, 

meghatározó területeken magasan 

kvalifikált üzemeltető személyzetet 

igényel.

Az alábbi néhány adat alátámasztja 

az elvárásoknak megfelelő üzemel-

tetést. Az 3. ábra bemutatja az éves 

utaskiszállítások alakulását azon 

esetekben, amikor a meghibásodás 

jellege már nem teszi lehetővé az 

utasok szállítását.

Az M4 metróvonalon az ajtózárások 

automatikusan, a tartózkodási idő 

leteltével bekövetkeznek, ezen felül 

automatikus menetrendi szabályzás 

működik, ami a menetrendi eltéré-

seket azok bekövetkezését követően 

azonnal korrigálni kezdi. Ennek ered-

ményeként a vonalon a terv-tény 

követési idők átlagos eltérése 1,44 

másodperc, ami kiemelkedő.

A BKV Zrt. nagy gondot fordított az 

üzemvitel kialakítására és fenntar-

tására, jól tervezte meg és hajtotta 

végre a beüzemelési folyamatokat, 

szoftvermódosításokkal a hibák ja-

vításra kerültek, a rendszer folya-

matosan teljesíti a feltétfüzetben 

előírt rendkívül magas rendelkezés-

re állási értéket, ezzel kijelenthető, 

hogy a budapesti automata metró 

legalább olyan magas színvonalon 

üzemel, mint más városok hasonló 

rendszerei.

1Personal Protective Equipment
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3. ábra: Utaskiszállítások száma

1. táblázat: Menetrendszerűség
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Önvezető járművek 
irányítástervezésének 
egyes etikai vonatkozásai

DR. NÉMETH BALÁZS

A jármű- és közlekedésirányítá-

si rendszerek automatizálásának 

folyamata lassan, de biztosan for-

málhatja át a közlekedésben részt-

vevők mindennapi szokásait, vele 

együtt pedig a közlekedési eszkö-

zök igénybevételének jellegzetes-

ségeit. Az automatizálás kezdetben 

még csak a járművön lévő egyes 

aktív biztonsági eszközök megje-

lenését vonta maga után (például 

blokkolásgátló, elektronikus fékasz-

szisztens), azonban ma már túllé-

pett a jármű határain a közlekedési 

rendszerek magasabb szintjeire, 

mint például az útvonaltervezés 

közlekedési információk felhaszná-

lásával, vagy a közlekedési szolgál-

tatásban igénybe vehető járművek 

pozícióadatainak nyilvánossá téte-

lével, okostelefonról történő indí-

tásával. A jármű automatizálásának 

hatása a vele kapcsolatban álló köz-

lekedési rendszerre és a közlekedé-

si szolgáltatást igénybe vevő utasra 

nézve egyre nagyobb, és ez az ön-

vezetés egyre magasabb szintjei-

nek fokozatos megjelenésével még 

hangsúlyosabb lesz. Ennélfogva, a 

jármű- és közlekedésautomatizálás, 

különösen a bennük alkalmazott 

mesterséges intelligenciára épülő 

algoritmusok alkalmazása nem ke-

zelhető csupán műszaki kérdések 

összességeként, figyelembe véve 

azok társadalmi vonatkozásait. Az 

automatizálással kapcsolatos tör-

vényi szabályozások a jog, a politi-

ka, a gazdaság, és az etika területeit 

egyaránt érintik.

Jelen cikk ezen területek közül az 

önvezető járműveknek, különösen 

is azok irányítástervezésének egyes 

etikai vonatkozásait emeli ki. Ennek 

kapcsán olyan nehezen megvá-

laszolható kérdések vetődnek fel, 

mint hogy „Lehet-e egy autonóm 

vezetési funkciónak döntési jog-

köre az elkerülhetetlen balesetek-

kel járó közlekedési esetek emberi 

résztvevőinek sérüléséről?” Vagy 

nagyobb léptékben: „Hogyan tudja 

az önvezető járművek elterjedése 

szolgálni az egyén javát és a közjót 

egyaránt, ha azok összeütközésbe 

kerülnek?” A tanulmány a különbö-

ző etikai megközelítések közül pe-

dig egy sajátos nézőpontból, egy 

járműautomatizálási kutatásokkal 

foglalkozó református lelkész teo-

lógiai nézőpontjából kiindulva 

igyekszik egyes kérdéseket meg-

vizsgálni.

Az 1. és a 2. ábrán két példán kerül 

bemutatásra egy-egy egyszerűbb 

helyzet, amely az önvezető jármű 

irányítástervezésének egyes etikai 

érintettségű kihívásait szemlélte-

ti. Az 1. ábrán látható közlekedé-

si helyzetben az önvezető jármű 

egy záróvonallal körülvett sávban 

közlekedik, amelyet elzárt egy ki-

dőlt fa. Az önvezető jármű számá-

ra alapszabály, hogy a záróvonalat 

nem lépheti át – azonban ha ezt a 

szabályt minden esetben betartja 

(mint a szemléltetett példában), 

akkor viszont forgalmi torlódást fog 

okozni. Ezen a ponton a szabályok 

szigorú betartása a forgalom áram-

lásának folyamatosságát, azaz egy 

fontos közlekedési cél elérését ve-

szélyezteti. A közlekedési szintű cél 

indokolja a szigorú szabálykövetés 

fellazítását, ami egyben rámutat az 

önvezető jármű és a közlekedési 

rendszer egészének összefüggé-

sére is. Annak matematikai, irányí-

táselméleti megfogalmazása azon-

ban, hogy mikor van joga dönteni 

az önvezető járműnek akár az alap-

vető szabályoknak egy magasabb 

cél érdekében történő megszegé-

séről, nem nyilvánvaló. A 2. ábrán 

bemutatott példa olyan baleseti 
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helyzetet szemléltet, amelyben az 

önvezető járműnek mindenkép-

pen emberi sérüléssel járó döntést 

kell hoznia. A helyzet önmagában 

hordoz több etikai dilemmát, mint 

például mi alapján történjen a dön-

téshozatal, felmérhetők-e reálisan 

a baleset következményei, megfo-

galmazhatók-e értékességi szem-

pontok embercsoportok között, 

illetve az emberi sérülések és az 

anyagi károk mennyiben feleltet-

hetők meg egymásnak. 

Jóllehet, az évek során egyre na-

gyobb figyelem összpontosul az 

önvezető járművek irányításával 

kapcsolatos etikai problémákra, 

ismereteim szerint kevés olyan 

tanulmány létezik mind filozófi-

ai, mind teológiai nézőpontokból 

kiindulva, amely az önvezető jár-

műirányítások etikai vonatkozásait 

úgy vizsgálná, hogy annak eredmé-

nyei a mérnöki gyakorlatban köz-

vetlenül alkalmazhatóak lennének. 

Egy frissen megjelent összefoglaló 

tanulmány szerint többféle úton 

közelíthető meg a kérdés (Wang, 

Khajepour, Cao, Liu, 2022): egyrészt 

empirikus felmérésekből, másrészt 

a mesterséges intelligencia és a 

robotika területének etikai meg-

fontolásaiból, harmadrészt az etikai 

követelmények irányítási feladatba 

történő direkt beépítéséből, ne-

gyedrészt az emberi cselekvések 

közvetlen gépi megtanításából 

lehet kiindulni. Az első megkö-
zelítés legismertebb kutatása a 

Massachusetts Institute of Tech-

nology (MIT) amerikai egyetem 

Moral Machine projektje, ahol az 

emberi döntések prioritásait vizs-

gálták világviszonylatban a kritikus 

közlekedési szituációkra fókuszál-

va. Az elemzés hozzájárult az etikai 

preferenciáknak, azok prioritásai-

nak, valamint az egyéni, kulturális 

és demográfiai jellemzőktől való 

függésük empirikus úton történő 

meghatározásához (Awad, Dsou-

za, Kim, Henrich, Shariff, Bonnefon, 

Rahwan, 2018). Mindazonáltal az 

eredmények következményei pszi-

chológiai akadályt is jelenthetnek 

az automatizált járművek elterje-

dése számára, mivel a jármű tulaj-

donlásából fakadó elvárások és a 

baleset során megmentett életek 

számának maximalizálási igénye 

ütközhet egymással (Furey, Hill, 

2021). A második koncepció sze-

rint az önvezető járműirányításban 

a robotikai területen már kidolgo-

zott szerzett etikai elvek jól hasz-

nálhatóak, figyelembe véve, hogy 

más kontextusban, de hasonló au-

tonómiával rendelkező eszközökről 

beszélünk. Kiberfizikai gyártórend-

szerek vonatkozásában a közel-

múltban jelent meg egy etikai ki-

hívásokkal is foglalkozó tanulmány 

(Mezgár, Váncza, 2022), valamint 

a technika és az etika kapcsolatát 

is átfogóan mutatja be egy tanul-

mány (Ropolyi, 2005). A harmadik 
megközelítés egyik kiemelkedő 

járműspecifikus tanulmánya sze-

rint bizonyos etikai megfontolások 

beépíthetők a járműirányításba 

Model Prediktív Irányítás (MPC) 

elvű tervezési eljárásokkal (Thorn-

ton, Pan, Erlien, Gerdes, 2017).  Az 

MPC szerkezetében a deontoló-

giai elvek, azaz egy szabályalapú 

etikai keretrendszer formálja az 

irányítórendszer mögött lévő op-

timalizálási feladat korlátozásait. A 

konzekvencializmus elvei, azaz egy 

költségalapú etikai keretrendszer 

alapozza meg az optimalizálás cél-

függvényének felépítését az MPC 

irányítástervezési problémában. A 

negyedik koncepció szerint gépi 

tanulással az emberi vezetői visel-

kedés és döntéshozatal közelítőleg 

reprodukálható (Kolekar, de Win-

ter, Abbink 2020, Xie, Chen, Zheng, 

Tomizuka, Zheng, Wang, 2021). Ez 

hatékony megoldást jelenthet a 

járműirányítás-tervezési feladatra, 

1. ábra: Torlódást okozó forgalmi helyzet szemléltetése

2. ábra: Kritikus baleseti helyzet illusztrációja

FÓKUSZBAN



21

VÁROSI KÖZLEKEDÉS  2022. 2. szám

de felveti az általános közlekedési 

helyzetekhez szokott emberi veze-

tési viselkedés elfogadhatóságát 

olyan kritikus helyzetekben, ahol 

egyébként a járművezető nem gya-

korlott és leginkább ösztönszerűen 

(például önmagát védve) dönt.

Teológiai területről kiindulva vi-

szonylag kevés olyan publikáció 

áll rendelkezésre, amely beilleszt-

hető jelen cikk témájába. A ke-

resztyén teológia – függetlenül 

a felekezeti sajátosságoktól – az 

etika kérdését jellemzően a rend-

szeres teológia témakörében 

tárgyalja, bibliai és erre épülő 

dogmatikai alapokról kiindulva. A 

technológia és a teológia egyes 

kapcsolódásait mutatja be ide-

gen nyelven (Anderson, 2021), 

amely leginkább a mesterséges 

intelligencia teológiai kihívása-

ira helyezi a hangsúlyt. Magyar 

nyelven hasonló tanulmány érhe-

tő el egy több területet tárgyaló 

etikai kézikönyvben, ami szintén 

általános technikai etikai meg-

fontolásokból kiindulva elemez 

egyes kapcsolódó kérdéseket 

(Kodácsy, 2017). Járműirányí-

tás-tervezési céllal tárgyaltam ko-

rábbi publikációimban két olyan 

fogalmat, amely az irányításel-

mélet és a teológia szempontjá-

ból egyaránt fontos: a stabilitást 

(Németh, 2021a) és az entrópiát 

(Németh, 2021b), amelyek egyes 

megállapításait egy kifejezetten 

önvezető járművek vészhelyzeti 

irányításának etikai kérdéseivel 

foglalkozó konferencia publiká-

cióban is alkalmaztam (Németh, 

2022). Jelen cikk kérdésfelve-

téseinek és megállapításainak 

teológiai és etikai alapjai, illetve 

a vonatkozó irányítástervezési 

technikák ezen publikációimban 

érhetők el. Ezekre építve a továb-

biakban négy olyan megállapí-

tást teszek, amelyek az önvezető 

járművek irányítástervezéséhez 

kapcsolódó etikai gondolkozást 

segíthetik.

I. Minden járműirányítás-terve-
zés etikai alapállásra épül.

Az irányítástervezési gyakorlat 

szempontjából különösen hang-

zik a fenti megállapítás, hiszen a 

mérnökök – és a műszaki felada-

tokat ellátó vállalatok, intézmé-

nyek – jellemzően úgy tekinte-

nek magukra, mint akik műszaki 

döntéseket hoznak, amelyek vi-

lágnézetileg semlegesek. A sem-

legesség alapelve pedig felhatal-

mazza a tervezőt arra nézve, hogy 

a műszaki szempontok szerinti 

optimális megoldást válassza, 

mentesen minden kényelmetlen 

világnézeti előfeltételezéstől. Az 

önvezető járművek társadalmi 

hatásait tekintve azonban kevés-

sé lehet csak műszaki szempon-

tokra építeni – figyelembe véve, 

hogy ráadásul a műszaki szem-

pontok egy részének megfogal-

mazását is a társadalmi szem-

pontok vezérlik. Gondoljuk végig 

a legegyszerűbb kérdést: miért 

törekszünk egyáltalán optimális 

irányítástervezésre? Mert az op-

timum mögött lévő, különböző 

szempontok szerinti hatékony 

működést fontosnak tartjuk. De 

miért? Miért kellene egy jármű-

nek energiahatékonynak lennie, 

miért ne lehetne energiapazar-

ló? Mert az energiahordozókkal 

való gazdálkodás anyagi és elvi, 

például környezetvédelmi kér-

dés. A műszaki szempont mö-

gött meghúzódik egy gazdasági 

és egy társadalmi szempont. Sőt, 

ezen szempont mélyén ott hú-

zódik az a keresztyén gondolat, 

amely a nyugati gondolkozást 

mélyen átitatta évszázadokon 

keresztül: a világot és annak ja-

vait a teremtésben az emberre 

úgy bízta Isten, hogy annak jó 

sáfára (az eredeti bibliai szót mai 

nyelvre fordítva: vagyonkezelője) 

legyen. A jó sáfárként zajló mun-

kavégzésre történő felhívás az 

embernek a teremtésben kapott 

egyik mandátuma (Bonhoeffer, 

2021). Ennek a bibliai alapnak a 

teológiai következménye, hogy 

az ember által alkotott rendsze-

rek tekintetében elvárható etikai 

szempont az olyan biztonságos 

működés, amely az életet védi 

(Németh, 2022), és ez különösen 

is igaz az önvezető járművek-

re. Következőleg, a biztonságos, 

optimális, energiahatékony mű-

ködésre való törekvés nem men-

tes az etikai szempontok alól, 

amelynek a különböző filozófiai 

hatások mellett szerves része év-

századok keresztyén etikája. Ha 

nincs járműirányítás etika nélkül, 

miért ne lehetnének ennek egyik 

forrásai a bibliai-teológiai alap-

elvek? Jóllehet, messziről nézve 

a Biblia „elvont túlvilági kérdé-

sekkel” foglalkozik, a keresztyén 

gondolkozást megismerve sokkal 

inkább igaz, amit a koncentrációs 

táborban mártírhalált halt neves 

teológus, Dietrich Bonhoeffer fo-

galmazott meg: minden, ami a 

Bibliában az örök életre mutat, az 

elsősorban ezért a világért szólal 

meg, ezt a világot akarja megál-

dani (Bonhoeffer, 2016). 
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II. Az önvezetés nem csökkenti a 
közlekedési probléma komplexi-
tását.

A teljesen önvezető járművek 

egyik társadalmi velejárója lehet 

az egyenlőség elérésének elő-

segítése, mivel olyan személyek 

is képesek lehetnek aktívabban 

részt venni önállóan is a közle-

kedési folyamatban, akik eddig 

erre jellemzően csak segítséggel 

voltak képesek. Az egyik csoport, 

akiket ebből a szempontból ki 

szoktak emelni, a kiskorúak, akik 

nem vezethetnek gépjárművet, 

valamint bizonyos életkor alatt 

önállóan nem közlekedhetnek 

közforgalmú járműveken. A má-

sik jellemző csoport a látássérül-

tek, amely betegségtípus (annak 

különböző változataival) a WHO 

elemzése szerint az emberiség 

jelentős hányadát érinti a világon 

(WHO 2019). A közlekedési rend-

szer járműautomatizálási szintjén 

az emberi test tökéletlenségéből 

fakadó következmények az önve-

zető algoritmusokkal kezelhetők. 

Mindazonáltal, ez legalább két 

kihívást jelenthet a magasabb 

közlekedési szinteken. Először is, 

megnövekedett utazási igényt ge-

nerál, megnövekedett környezeti 

hatással és az utak terhelésével, 

ami jobb minőségű forgalomirá-

nyítás tervezését teszi szükséges-

sé. Az önvezető járművek forga-

lomáramlásra gyakorolt esetleges 

pozitív és negatív hatásait elemzik 

tanulmányok (Tettamanti, Var-

ga, Szalay, 2016, Németh, Gáspár, 

Bede, 2022). Másodszor, a magas 

szintű automatizálás kihívást je-

lent kritikus helyzetekben az irá-

nyítórendszerek döntéshozatalára 

nézve – különösen, mert a jármű 

utasa nem képes beavatkozni. Bár 

egy probléma az alrendszer, azaz 

a járműirányítási szintjén kezel-

hető, a teljes rendszerben, azaz 

a globális közlekedési szinten 

nem megoldott. Annak az alap-

problémának a megoldása, hogy 

valaki el akar jutni adott feltéte-

lek mellett A pontból B pontba, 

összességében nem lesz kevésbé 

komplex az önvezetéssel, csak a 

probléma komplexitása a rend-

szer más szintjein jelenik meg. 

Általánosabban fogalmazva: a 

közlekedési probléma komple-

xitása a jármű szintjén csökken, 

de az automatizálás hatásaként 

várhatóan komplexebbé teszi a 

közlekedési rendszer egészének 

irányítását, munkaerő átképzé-

si terheket jelenthet, azaz más 

szinteken kell tovább kezelni a 

közlekedési igény kielégítésé-

nek problémáját. Tovább tágít-

va a horizontot, a digitalizációs 

folyamatok elmúlt évtizedben 

tapasztalt hatalmi következmé-

nyeit látva, a járműautomatizá-

lás – annak valós egyéni haszna 

mellett – véleményem szerint 

felerősíti a fejlett és fejlődő ré-

giók közötti különbségeket: aki 

rendelkezik kellő erőforrással az 

önvezetés technológiájának bir-

toklásához, az további előnyökre 

tehet szert a technológiával nem 

rendelkezőkhöz képest. A hatalmi 

fölény megfelelő korlátozásához 

– amihez a nemzeti hatáskör-

ben hozott jogszabályok sokszor 

nem elégségesek, látva a globá-

lis technológiai vállalatok műkö-

dését – a jogszabályi környezet 

kialakítása az önvezető járművek 

területén is kihívás lesz. Teológi-

ai szemszögből nézve, az önve-

zetés kérdése túlmutat az egyén 

felelősségén, és felveti a struktu-

rális bűn problémáját, amikor az 

egyéni bűn és felelősség kérdése 

összekapcsolódik az őt körülvevő 

szociális, társadalmi környezet 

működési mechanizmusaiban is 

megjelenő bűnnel (Szűcs, 1993). 

Ebből kifolyólag az automatizá-

lás által támasztott etikai kihí-

vásokat nem lehet csak egyéni 

és morális szinten kezelni, mert 

azok a komplex rendszer globális 

szintjein is megjelenhetnek. Az 

automatizált irányítórendszerek 

tervezése megkövetelné a rend-

szer teljes komplexitásának figye-

lembevételét, azonban mérnöki 

szemmel nézve ez szinte lehetet-

len.

III. Minden automatizálás magá-
ban hordozza a tökéletlenséget.

Tovább vezetve az előbbi gondo-

latsort, ennek a lehetetlenségnek 

a következménye, hogy minden 

automatizálás szükségképpen 

magában fogja hordozni a tö-

kéletlenséget. Teológiai oldalról 

szemlélve a kérdést ez nem is 

meglepő, hiszen a tökéletesség 

és az abszolút „jó” kizárólag Isten 

jellemvonásai. Amint a komplexi-

tás kihívása is megmutatta, a bűn 

„kibújik” az ember kezéből, ezért 

azt legyőzni sosem fogjuk tud-

ni, automatizálási folyamatokkal 

sem: erre csak a megváltást adó 

Jézus Krisztus volt képes. Jár-

műirányítás-tervezési szemmel 

nézve a probléma maga azt indu-

kálja, hogy elméletileg lehetetlen 

tökéletes, azaz abszolút értelem-

ben vett „jó” irányítási célt meg-

fogalmazni. Megjegyzendő, hogy 

az irányítástervezésben jellem-

zően amúgy is inkább több kri-

térium szerinti Pareto-optimális 

megoldásokat szoktunk keresni, 

mert egy minden szempontból 
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optimális megoldás sokszor nem 

létezik a kritériumok egymásnak 

ellentmondó volta miatt (Gáspár, 

Szabó, Bokor, Németh 2017). Egy 

lelkész számára ez is annak va-

lóságát tükrözi műszaki szinten, 

hogy a tökéletesség elérhetetlen 

földi keretek között. Mindazonál-

tal mi következik ebből? A válasz 

egyszerre lelombozó és felszaba-

dító: az automatizálási rendszer 

tervezési folyamatában a tökélet-

lenség valóságát figyelembe kell 

venni. Az irányítási célok mind-

egyike szenved a bűn miatti rom-

lottságtól, és így a tökéletlenség 

az automatizálási folyamat egé-

szébe integrálódik bibliai etikai 

szempontból. Ez felszabadítja 

az irányítástervező mérnököket 

a tökéletes automatizált rend-

szer tervezésének nyomása alól. 

A tervezőknek törekedniük kell 

a hibatűrő, gazdaságos és fejlett 

rendszerek létrehozására. Az au-

tomatizált járműveknek a lehető 

legbiztonságosabbaknak kell len-

niük, amelyben az irányítás ter-

vezőinek felelőssége van, de az 

irányítási célok megválasztásától 

függetlenül tökéletes, hibamen-

tes megoldás nem érhető el.

IV. Vészhelyzeti esetben különö-
sen nem létezik tökéletes irányí-
tási cél.

Végezetül ennek a legutóbbi 

megállapításnak egy speciális 

esetére hívnám fel a figyelmet, 

amely önvezető járművek ese-

tében az egyik legnépszerűbb 

probléma: a vészhelyzeti, elkerül-

hetetlen balesetekkel járó esetek 

kezelése. Amennyiben a harma-

dik megállapítást igaznak fogad-

juk el, a tökéletlenség szükség-

képpen megjelenik a vészhelyzeti 

irányítás kezelésében is, ahol 

nem érhető el tökéletes irányítási 

cél. Ez azt jelenti, hogy bármilyen 

etikai előfeltevésből indul is ki 

az irányítástervezés, a balesetet 

tekintve legfeljebb csak a legki-

sebb rossz megoldását tudja vá-

lasztani. Etikai problémát jelent, 

hogy emberi sérüléssel járó eset-

ben – egy ponton túl – mennyi-

ben értelmezhetőek és milyen 

metrika szerint a jobb/rosszabb 

fogalmak. Amint a bevezetőben 

utaltam rá, az MIT felmérése vala-

hol ennek a problémának az irá-

nyába mutat. Teológiai szemmel 

nézve azonban ennek irányítás-

ba történő beépítése sem lenne 

más, mint az ember tökéletlen 

gondolkozásának reprodukálása 

a jármű döntéshozatalának és irá-

nyításának szintjein. Óvatosnak 

kell lenni: „Vajon vezethet-e vak 

világtalant? Nem esnek-e mind-

ketten verembe?” (Lukács evan-

géliuma 6,39). Elkerülhetetlen 

halálesettel járó baleset esetén 

ezért legalább elméleti szinten 

felvethető a gondolat, hogy ha 

tudatos meggondolás mellett is 

tökéletlen eredményre jutunk, 

mennyiben jelenthet megoldást 

egy véletlen döntés csak, és kizá-

rólag ilyen esetekben (Németh, 

2022)? Nem járunk messze ilyen-

kor attól az esettől, amikor kri-

tikus vészhelyzetben az orvosi 

gyakorlat mérlegelni kényszerül 

(Street, Street, Flynn, 2021). A 

mérnöki felelősség éppen ezen 

feloldhatatlan helyzetek miatt 

elősorban abban áll, hogy meg-

felelő járműirányítás tervezésével 

a lehető legnagyobb mértékben 

megelőzhetőek legyenek a vész-

helyzeti esetek, ami igényli a le-

hető leggondosabb tervezési és 

tesztelési eljárások alkalmazását. 

Az ember szerepe a sáfárság (lásd 

első megállapítás) azzal a tudat-

tal, hogy minden erőfeszítésünk, 

annak tökéletlensége miatt meg-

váltás után kiált. 

A publikációban szereplő kuta-
tást, amelyet a Számítástechni-
kai és Automatizálási Kutatóinté-
zet valósított meg, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium és 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal támogatta az 
Autonóm Rendszerek Nemzeti La-
boratórium keretében.
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Szolgáltatási színvonal 
emelése Kecskeméten, 
előtérben a város 
fenntartható fejlődésének 
biztosításával

HÁRI ERNŐ

BEVEZETÉS – KIINDULÓ 
ÁLLAPOT 

Kecskemét Megyei Jogú Város köz-

igazgatási területén az autóbusszal 

végzett helyi személyszállítási szol-

gáltatást évtizedeken keresztül az 

állami többségi tulajdonban lévő, 

akkori nevén Kunság Volán Zrt. 

(Szolgáltató) végezte. A szolgálta-

tást megrendelő Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata (Önkor-

mányzat) és a Szolgáltató közötti 

mindenkori szerződéses kapcsolat 

lehetőséget biztosított folyama-

tosan arra, hogy az adatszolgálta-

tásokban szereplő és megfelelő 

részletezettségű adatok rendszeres 

és szerződésszerű átadásával lehes-

sen nyomon követni a bevételek és 

költségek alakulását. A kiegyensú-

lyozott kapcsolat révén évről évre 

az Önkormányzat számára egyre 

határozottabban látható volt, hogy 

a szolgáltatás végzése még a folya-

matosan biztosított, a működési 

költségeket kiegészítő önkormány-

zati/állami források ellenére sem 

képes biztosítani a szolgáltatást 

folyamatosan végző autóbusz-ál-

lomány megfelelő darabszámú és 

minőségű megújítását. A Szolgálta-

tó részére a tevékenység eredmé-

nye – külső finanszírozási források 

igénybevétele nélkül – évről-évre 

átlagosan 1 db helyi kivitelű, új au-

tóbusz beszerzését tette lehetővé. 

A Szolgáltató a 2000-es években  

54 db autóbusszal látta el helyi 

menetrendszerinti feladatait, így 

könnyen belátható, hogy az autó-

busz-állomány átlagéletkora folya-

matosan emelkedett annak ellené-

re, hogy évről-évre a csekély számú 

új beszerzés kiegészítését szolgálta 

az autóbuszok 8–10 évenkénti tel-

jeskörű felújítása, illetőleg jó álla-

potú, ám átlagosan 6–8 év közötti 

használt autóbuszok beszerzése. 

A teljes körű felújítás ugyan ké-

pes volt biztosítani az autóbuszok 

üzembiztonságát és megfelelő 

esztétikai állapotát, azaz segített 

megőrizni a szolgáltatásról egyéb-

ként a lakosok által kialakított pozi-

tív képet, ám mégis egy adott kor 

műszaki színvonala (jellemzően IK-

200-as és IK-400-as szériák) került 

ezzel konzerválásra a technológiai 

megújulás lehetőségének biztosí-

tása nélkül. A használt beszerzések 

évenkénti csekély száma pedig azt 

a csapdahelyzetet eredményezte, 

hogy ugyan jellemzően korszerűbb, 

azaz alacsony vagy alacsony belé-

pésű, sokszor klimatizált és a kör-

nyezetvédelmi besorolásuk révén 

a zaj- és levegőszennyezettséget 

csökkentő technológiát képviselő 

autóbuszok jelentek meg a város 

útjain, ám ettől az autóbusz-állo-

mány típus-sokszínűsége is bővült, 

ami az alkatrészbeszerzési, raktáro-

zási, karbantartási, javítási és mun-

kaerőképzési ráfordításokat és az 

egyes típusok üzemeltetési költsé-

geit is jelentős mértékben növelte. 

A megtett intézkedések az átla-



26

géletkor növekedését megállítani 

nem, csak az emelkedés ütemének 

csökkentését tudtak garantálni, 

azaz folyamatosan a környezet vé-

delme szempontjából egyre avul-

tabb technológiát képviseltek a 

tömegközlekedési eszközök. A fe-

lek közötti folyamatos konzultációk 

során egyértelművé vált az is, hogy 

a Szolgáltató sajnos még a 2007-től 

az ország életében először megnyí-

ló teljes hétéves európai finanszí-

rozási ciklusban sem fog hozzáférni 

olyan EU és/vagy állami források-

hoz, amelyek érdemben segíthetik 

ennek a folyamatnak a megállítását 

és legalább lassú, de kiszámítható 

módon a járműállomány műszaki 

színvonalának emelését.

A Szolgáltató 2010-ben üzemel-

tetett járműállományának típus, 

környezetvédelmi besorolás és át-

lagéletkor szerinti csoportosítását 

mutatják be az 1., 2. és 3. ábrák. 

A KIÚTKERESÉS GAZDASÁGI ÉS 
TÁRSADALMI OKAI

A közösségi közlekedés fejleszté-

sére és átalakítására való törekvést 

erősítette az a tény is, hogy egy ed-

dig jellemzően a mezőgazdaságra, 

könnyűiparra, és ezen keresztül kis- 

és középvállalkozások által alkotott 

munkáltatói szerkezetre támaszko-

dó város gazdasági és társadalmi 

folyamatainak jelentős átalakulása 

előtt állt. Új hangsúlyok megjele-

nésére lehetett számítani már rö-

vid távon is, hiszen 2009-ben meg-

kezdődött a Mercedes-beruházás, 

amely eddig nem látott és tapasz-

talt fejlődést és változást okozott 

a rendszerváltás utáni Kecskemét 

életében. Az üzem és alvállalkozói 

már 2014. évben több, mint 3500 

főt foglalkoztattak. A beruházás 

a gazdasági övezet határának ko-

rábban kijelölt elkerülő úttól délre 

valósult meg, utat nyitva a város 

további térbeli kiterjedésének, az 

autóbuszhálózat bővítésének.  

Jelentős fejlődés következett be a 

kereskedelem és logisztika terén, 

valamint a szolgáltatási szférában 

is. A szállítással, raktározással, illet-

1. ábra
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2. ábra

3. ábra

ve magas szintű logisztikai szol-

gáltatásokkal összefüggő piaci 

igények – a felfutó termelésnek 

köszönhetően – meghatározó mó-

don növekedtek. A város életében 

bekövetkező gazdasági és társadal-

mi változásokból adódóan jelen-

tősen megnőttek a napon belüli 

mobilitási igények is.

Az Önkormányzat – Kecskemét 

stratégiai fejlesztési és fejlődési irá-

nyainak meghatározása, a kiinduló 

helyzet feltárása, és a kitűzött célok 

eléréséhez szükséges eszközök és 
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folyamatok hozzárendelése után 

– stratégiai dokumentumaiban 

egyértelműen arra az álláspontra 

jutott, hogy a város működőké-

pességének és fejlődésének bizto-

sítása érdekében elengedhetetlen 

az autóbusszal végzett helyi me-

netrendszerinti személyszállítási 

szolgáltatás széles körű infrastruk-

turális fejlesztése is. Ebben a felek 

szorosan együttműködtek annak 

érdekében, hogy közös céljaikat 

egymásra épülően, egymást ki-

egészítve és a szinergiák felhasz-

nálásával hajtsák végre.

Az Önkormányzat által 2009-ben 

benyújtott pályázat kedvező elbí-

rálásban részesült, így az Európai 

Unió és a magyar állam által bizto-

sított források segítségével 2011. év 

végére elkészültek azok a stratégiai 

dokumentumok, amelyek mentén 

azonnal elindulhattak a helyi kö-

zösségi közlekedés infrastrukturális 

fejlesztési folyamatai is.

Az autóbuszállomány-fejlesztés 
előkészítése 

Az eddig röviden bemutatott kiin-

duló állapot összetettségéből is jól 

látszik, hogy Kecskemét minden 

területe a Daimler AG megjelené-

sével jelentős átalakuláson esett 

át, amelynek folyamatai még nap-

jainkban is hatással vannak és alap-

jaiban meghatározzák a város napi 

működését és fejlesztési területeit, 

irányait. Ebben az írásban – illesz-

kedve a lapszám tematikájához – 

a város által kapott EU-s és állami 

források segítségével végrehajtott 

autóbusz-állomány fejlesztési fo-

lyamat állomásait és az elvégzett 

munka eredményei kerülnek be-

mutatásra.

A megbízást elnyerő szakértői 

csoport mind hazai, mind külföl-

di példák és adatok elemzésével 

megvizsgálta a forgalomban lévő 

hajtásláncok előnyeit és hátrányait, 

valamint üzemeltetési tapasztala-

tait. Összegezve az 1990-es évektől 

megtörtént technikai-műszaki fej-

lesztési eredményeket megállapít-

ható volt, hogy az autóbuszgyártók 

folyamatos fejlesztései a következő 

társadalmi attitűdök megjelenését 

segítették elő.

• A városi lakosoknak megváltozott 

a véleménye, a tömegközlekedés 

átalakult, a tömegek közlekedésé-

ből a közösségi lét egy lehetőségé-

vé vált.

• A közösségi közlekedés folyama-

tos evolúciója a kulcs a városok 

átalakításához, környezetbarát fej-

lődéséhez.

• Az új autóbuszok városi szimbó-

lumokká váltak, a települések ezen 

keresztül mutatják be gondolkodá-

sukat magukról és az általuk vízio-

nált jövőről.

A hibrid (soros vagy párhuzamos 
üzemű) jármű jellemzői röviden
A 70-es évek olajválsága szükséges-

sé tette a diesel járművek fogyasz-

táscsökkentő és jelentősen kisebb 

környezetkárosító motorjainak ki-

alakítását. A fejlesztés nem állt meg 

a motorok fejlesztésénél, szükséges 

volt a jármű mozgási energiájának 

visszanyerése is. Így alakulhattak ki 

a diesel-elektromos kombináció-

jú hibrid járművek. Ezen belül két 

önálló fejlesztési irányról beszélhe-

tünk.

Soros üzemű hibrid
A járművet csak az elektromos haj-

tás hajtja. A 2000-es évek elején 

még mindössze 4 km-t voltak ké-

pesek zéró emisszióval és kizáró-

lag elektromos hajtással megtenni. 

Összetett műszaki tartalom, ugyan-

akkor igényesen kialakított utastér 

és megjelenés volt jellemző rájuk. 

A diesel motor csak a generátort 

hajtja, így közvetlenül az elektro-

mos hajtás jut csak el a kerekekhez. 

A diesel állandó terheléssel jár, így 

takarékos, és kevésbé szennyező.

Párhuzamos üzemű hibrid
A motor és elektronika vezérlővel 

szabályozott. Károsanyag szem-

pontjából csökkentett kibocsá-

tásúnak tekinthető, de nem zéró 

emissziós. A motor megálláskor és 

indításkor áll. Viszonylag egyszerű 

műszaki egységek. A diesel motor 

és a generátor is hajtja a kerekeket, 

és általában a hagyományos hajtás-

lánc alkalmazott az autóbuszban.

A hibridbuszok energiafelhaszná-

lása elsősorban belvárosi üzemben 

csökkenthető. Előnyük a környe-

zetre gyakorolt mérsékelt terhelés 

mellett az üzemanyag-takarékos-

ság. Az üzemeltetés szempontjából 

kiemelkedő prioritással rendelkező 

üzemanyagköltség-megtakarítás 

alapvetően a következő okokra ve-

zethető vissza. 

– A diesel motor műszaki paramé-

terezése alapján a legkedvezőbb 

fajlagos fogyasztást adó for-

dulatszám-tartományban dol- 

gozhat. 

– A rekuperatív fékezés révén a 

kerékagy-villanymotorok gene-

rátor üzemben töltik az akku-

mulátorokat. 

– A villanymotorral hajtott se-

gédberendezések szükség sze-

rinti kapcsolhatósága.

– A „start-stop” üzem megvalósí-

tásának abszolút akadálymen-

tessége.

A hibrid környezetvédelmi és üze-

meltetési előnyei közé tartoznak:

FÓKUSZBAN
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– 5–35% üzemanyag megtakarí-

tás városi forgalomban,

– 60–20%-kal kisebb HC és CO
2

–  90%-kal kevesebb PM,

– 10 dB-lel kisebb zajszint,

– Mechanikai alkatrészek hosz-

szabb élettartama.

Összegezve: a párhuzamos hib-

rid egyszerűbb műszaki tartalmú, 

elsősorban az üzemanyag-meg-

takarítás a célja, amely átlagosan 

25–35%. A soros hibrid ugyanak-

kor az üzemanyag-megtakarítás 

mellett környezetvédelmi célokat 

is egyszerre szolgál. A soros hibrid 

jármű akár naponta többször is ké-

pes rövidebb szakaszokon tisztán 

elektromos hajtással zéró emissziós 

üzemben haladni. A tapasztalatok 

szerint a soros rendszer kis megál-

lótávolságú vonalakon, a párhuza-

1–2. képek: 9 évesen is megbízható állomány
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mos rendszer nagyobb megállótá-

volságú vonalakon előnyös. 

Kecskemét közúthálózata és ki-

alakított megállóhely-struktúrája 

alapján egyértelművé vált, hogy 

a kitűzött környezetvédelmi célok 

megvalósítását a soros hibrid tech-

nológia alkalmazásával készült au-

tóbuszok beszerzése jelentheti.

Ennek megfelelően a közbeszerzési 

pályázat eredményes lefolytatása 

után kerülhetett sor a szerződés-

kötésre, amelynek köszönhetően 

2013 novemberétől folyamatosan 

megérkezett a 25 db-ból álló Mer-

cedes–Benz Citaro G BlueTec Hy-

brid (1. és 2. képek) csuklós autó-

buszflotta és állt teljes létszámban 

szolgálatba 2014. március 24-től.

AZ ÜZEMELTETÉS 
TAPASZTALATAI, EREDMÉNYEI

Tekintettel arra, hogy Kecskemét 

– a Szolgáltatóval akkor meglévő 

kiegyensúlyozott kapcsolatára is 

tekintettel – nem kívánta a helyi 

menetrendszerinti személyszállítá-

si szolgáltatást más formában mű-

ködtetni, így a teljes hibrid flotta 

üzemeltetését a Szolgáltató részé-

re felajánlotta, aki ezt elvállalta és 

folyamatosan végezte. Ennek a fej-

lesztésnek köszönhetően sikerült 

a bemutatott helyi autóbuszflotta 

korszerűsítését is végrehajtani, 

amelynek a fent bemutatott típusai 

közül jellemzően az IK-260-as és IK-

280-as típuscsaládhoz tartozó jár-

művek kerültek folyamatosan kive-

zetésre a járműállományból. 2021. 

december 31-ig a Mercedes–Benz 

Citaro G BlueTec Hybrid csuklós 

autóbuszflotta járművei Kecskemét 

utcáin összesen 9 922 957 km-t tet-

tek meg. Ezen időszak alatt a forga-

lomból kivont autóbuszflottához 

viszonyítva a levegőszennyezett-

ségre gyakorolt kedvező hatásukat 

mutatja be a 4. ábra.

Az Euro 1 kategóriához képest a 

hibrid technológia révén a CO ki-

bocsátás 66%-kal, a HC terhelés 

58%-kal, a NOx 75%-kal és a PM 

értékei 94,5%-kal csökkent, amely 

azért is jelentős érték, hiszen Kecs-

kemét földrajzi adottságai révén – 

szálló por tekintetében – nagyon 

jelentős terheltséggel rendelkezik 

a megyeszékhelyek között.

Az autóbuszflotta üzemeltetési és 

karbantartási költségeiről elmond-

ható, hogy a kivont autóbuszok-

hoz képest a gázolaj felhasználás 

mértéke átlagosan 15%-kal ala-

csonyabb szinten realizálódott. 

2021-ben, a közvetlen karbantar-

tási költségek – az autóbuszállo-

mány 9.(!) üzemeltetési évében 

– nagyságrendileg 52 Ft/km ér-

téken realizálódtak, ami jelentős 

mértékben a város új közszolgálta-

tási modelljének keretein belül ki-

alakított és megkövetelt hozzáértő 

karbantartásnak, valamint az autó-

buszvezetői képzéseken keresztül 

meghonosított új és előremutató 

munkakultúrának is köszönhető. 

Egy autóbusszal végzett menet-

rendszerinti személyszállításért fe- 

lelős és azt a mindennapokban 

végző gazdasági társaság életében 

az egyik nagyon fontos indikátor 

az autóbuszok reggeli forgalom-

képességi szintje is, amelyről 2022. 

év vonatkozásában elmondható, 

hogy a 25 db-os flottából minden 

reggel üzemkezdetkor átlagosan 

24 autóbusz a menetrendszerinti 

szolgáltatás végzésére alkalmas ál-

lapotban volt, vagyis a mutató át-

lagos értéke 96%-on realizálódott. 

Természetesen a flotta márkájának 

tradícióiból eredő megbízható mű-

szaki tartalom és támogatás is se-

gít fenntartani a kiegyensúlyozott, 

megbízható és takarékos üzemel-

tetés mindennapjait.

4. ábra

Megnevezés Környezeti hatás
csökkenése

(tonna/teljes időszak)

CO

HC

Nox

PM

4912

104

9824

557
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Önvezető járművek: 
kutatás, fejlesztés és 
tehetséggondozás 

NAGY VIKTOR

A győri Széchenyi István Egyete-

men működő Járműipari Kutató-

központ (JKK) küldetése a fenntart-

ható közlekedés támogatása hibrid 

és villamos hajtású, valamint auto-

nóm (önvezető) járművek kutatásá-

val és fejlesztésével. A szervezet a 

felépített kutatási kompetencia- és 

infrastrukturális háttér segítségé-

vel jelentős K+F eredményeket, az 

általa mentorált hallgatói csapat, a 

SZEnergy Team pedig világrekor-

dot ért el egy világversenyen.

KUTATÁSI KOMPETENCIA

A JKK, mint kompetencia központ 

kutatási főirányait tekintve olyan 

szakmai területeket fog át, mint az 

elektromobilitás, on-board és köz-

lekedési infrastruktúrába integrált 

önvezető járműirányítási rendsze-

rek, telekommunikáció, gépi ta-

nulás, környezetérzékelés, jármű-

szimuláció, intelligens közlekedési 

rendszerek és korszerű anyagtudo-

mányi kutatások. E szerteágazó té-

mák ismerete, a kutatási tapasztalat 

alapvetően szükséges a járművek 

és a közlekedési rendszerek ön-

vezető funkcióinak fejlesztéséhez. 

„Hisszük, hogy a teljes önvezetést 

biztosító technológia biztonságos 

és fenntartható közlekedéshez ve-

zethet. Már most a jövő új techno-

lógiájára készülünk, tanulmányozva 

és kutatva annak alapjait és feltárva 

az általa kínált lehetőségeket. Ez 

a munka segít olyan egyedülálló 

ismereteket szerezni, ami az infor-

matika, a mechatronika, a robotika 

és a mesterséges intelligencia tu-

dományterületeinek határán he-

lyezkedik el. Azon dolgozunk, hogy 

a jövő közlekedése kompromisszu-

mok nélküli, biztonságos, egyszerű 

és fenntartható legyen.” – foglalta 

össze Dr. Szauter Ferenc, a JKK ve-

zetője.

ZALAZONE TESZTPÁLYA

A zalaegerszegi ZalaZONE tesztpá-

lya kialakítása során az volt a cél, 

hogy alkalmas legyen a hagyomá-

nyos mellett az autonóm (önveze-

tő) és elektromos járművek, sőt ösz-

szekapcsolt közlekedési rendszerek 

(V2X) tesztelésére is. A Széchenyi 

István Egyetem annak köszönhe-

tően válhatott a ZalaZONE partne-

révé, hogy a Járműipari Kutatóköz-

pont kutatási területei illeszkednek 

a park tevékenységeihez. A világ-

szinten egyedülálló tesztpálya-

rendszer több specializált felhasz-

nálású pályaelemet tartalmaz: nagy 

sebességű pálya, autópálya, dina-

mikus tesztfelület, eltérő tapadású 

féktesztre alkalmas pálya, ország-

úti útszakaszok, vezetéstámogató 

rendszerek tesztjére alkalmas pálya 

és SMART CITY, amely az önvezető 

funkciók fejlesztését segítő városi 

környezet.

A ZalaZONE Kutatási és Technológi-

ai Központban sokféle, kompeten-

cia alapú terület együttes kiépítése 

történik, amelyek hozzájárulnak a 

járműszintű tesztelésekhez. A fizi-

kai infrastruktúra alapját az egye-

temi tesztpálya adja, amely egy 

különböző pályaelemekkel ellátott 

8500 négyzetméteres aszfaltcsík, 

így alkalmas alacsony sebességű 

járművezetési és dinamikai tesz-

tekre, akár az önvezető járművek 

számára is. További kutatási és fej-

lesztési lehetőséget adnak a szimu-

lációs szoftverek és az elektromos 

járműfejlesztéshez kapcsolódó 

vizsgálatok (például járműakuszti-

ka). A kiépülő intelligens környezet 

különböző teszt szcenáriók meg-

valósítását teszi lehetővé, így a pá-
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lyatesztek előtt és után is vizsgálni 

lehet a különféle érzékelőket – akár 

dinamikus pályaelemek bevonásá-

val. 

ELEKTROMOBILITÁS

Napjainkban kiemelt érdeklődés 

kíséri az elektromos járművek fej-

lesztését – az önvezetéssel pár-

huzamosan, sőt azt megelőzve. 

Ennek kapcsán számos olyan villa-

mosmérnöki terület vált fontossá, 

amely a JKK tevékenységi területe-

in belül is kitüntetett szerepet kap. 

A rendelkezésre álló nagy teljesít-

ményű elektromos fékpadi környe-

zet a mindennapi közlekedésben 

egyre több járműben megtalálható 

elektromos motorok diagnosztikai 

és minőségbiztosítási célú vizsgá-

latainak elvégzésére ad lehetősé-

get. A fékpadi vizsgálatok mellett 

az alternatív járműhajtáshoz szoro-

san kapcsolódó tématerületekkel, 

így a jelenlegi és fejlesztés alatt 

álló energiatároló rendszerekkel, az 

akkumulátorok élettartam-vizsgá-

latához kapcsolódó, előremutató 

diagnosztikai célú kutatásokkal is 

foglalkozik a kutatóhely. Irányítás-

technikai algoritmusok fejlesztése 

és tesztelése is zajlik a villamos mo-

torok hajtásszabályozásának opti- 

malizálása érdekében, továbbá a 

teljesítményelektronikák (feszültsé-

ginverter) félvezetőinek állapotfi-

gyelési és diagnosztikai vizsgálatai 

is fókuszban vannak. Az úgyneve-

zett elektrodinamikai vizsgálatok 

pedig a mágneses és elektromág-

neses anyagok és eszközök vége-

selem alapú szimulációjának segít-

ségével történik. Ferromágneses 

anyagok elektrodinamikai jellem-

zőinek mérése és modellezése so-

rán alapkutatási feladatokat látnak 

el a kutatók.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

A világjárvány hatása is azt mu-

tatja, hogy életünk, gazdaságunk, 

egészségünk nagyon sebezhető. 

Egy természeti vagy ipari katasztró-

fa is hasonló helyzetet teremthet. 

Ezek hatásának súlyosságát tovább 

fokozza a világ globális, hálózatos 

összekapcsolódása. Kezelésükhöz 

vagy elkerülésükhöz a nagy rend-

szerek működési mechanizmusá-

nak ismeretére épülő mesterséges 

intelligencia (MI) eszközök szüksé-

gesek, amelyek kutatása és fejlesz-

tése a jövőnket, a mobilitásunkat, 

és a közlekedési rendszer elemeit 

befolyásoló feladat és kihívás is 

egyben.

Digitális eszközeink bonyolultsága 

megnövelte a MI eszközök számí-

tási igényét. A gyakorlati alkalmaz-

hatóság egyre hatékonyabb algo-

ritmusokra alapozott MI eszközöket 

igényelnek. Kutatásainkkal a mér-

nöki rendszerek strukturális vizsgá-

latára alapozva olyan matematikai 

modellezési módszertant dolgo-

zunk ki, amely a jelenleg alkalma-

zott MI eszközök hatékonyságát 

és hatásosságát jelentős mérték-

ben növelheti. Kiemelt fontosságú 

továbbá az elméleti eredmények 

közvetlen mérnöki vagy gazdasági 

hasznosíthatósága, így az elméleti 

kutatások eredményei közvetlenül 

be tudnak épülni a kísérleti rend-

szerekbe, amelyek tesztelése és 

validálása a járművek, az infrastruk-

túra, és a vizsgálati rendszerek fej-

lesztését egyaránt elősegíti.

GÉPI LÁTÁS

A gépi látás fejlesztése több füg-

getlen szenzorplatformról szárma-

zó információ együttes feldolgozá-

sa által valósítható meg. Egy adott 

közlekedési rendszerelem (például 

egy útszakasz) képi feldolgozása 

több, egymástól független érzé-

kelőrendszerrel történhet. Ezek a 

rendszerek általában különböző 

képfeldolgozási eljárásokkal, vala-

mint térben és időben eltérő körül-

mények között működnek. Például 

egy útszakaszról készülhet képi fel-

dolgozás különböző járművek által 

– amelyek között lehet földi és légi 

jármű – éjszakai vagy nappali körül-

mények között. Célszerű az így egy-

mástól függetlenül szerzett adato-

kat együttesen feldolgozni, ezáltal 

pontosabb és megbízhatóbb in-

1. kép
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formációkhoz juthatunk. Mindezek 

alapján feladatunk a különböző 

érzékelési környezetek közötti ko-

herenciavizsgálata, valamint MI 

eszközökkel a vizsgált elem lehető 

legpontosabb megismerése, ennek 

eredményeként valós közlekedési 

környezet és helyezetek felismeré-

se, értékelése és aktív beavatkozó 

vagy irányítási megoldások vezér-

lése válik kivitelezhetővé.

KÍSÉRLETI JÁRMŰ

A Járműipari Kutatóközpont és a 

SZTAKI Rendszer és Irányításelmé-

leti Kutatólaboratórium által közö-

sen fejlesztett önvezető autó adja 

a tudományos eredmények és a 

kísérleti fejlesztések megvalósításá-

nak alapját. A kísérleti autó egy Nis-

san Leaf-alapokra épült autonóm 

jármű többféle szenzorral felsze-

relve, amelyek segítségével képes 

tájékozódni, akár a forgalomban is. 

A jármű a kamera felvétele alapján 

képes az emberi látáshoz hason-

lóan felismerni, hogy milyen ob-

jektumok találhatók a látótérben. 

A vezethető sávfelület, a járókelők 

és közlekedési eszközök – mint 

például a személygépjárművek, a 

tehergépjárművek vagy akár kerék-

párok – felismerése megoldott. A 

gépi látás alapú mesterséges intel-

ligencia rendszer képes megállapí-

tani, hogy a kamera által látott kép 

mely képpontjai tartoznak az egyes 

objektumtípusokhoz. A felismert 

objektumok és azok egyes pontja-

inak távolságinformációja alapján 

a szoftverrendszer létrehozza a jár-

mű környezetének háromdimenzi-

ós térbeli mását, ami a biztonságos 

önvezetéshez szükséges. A gyűjtött 

információk olyan formában állnak 

rendelkezésre, hogy az további al-

goritmusokkal például útvonalter-

vezéshez, akadályelkerüléshez fel-

dolgozható legyen.

Az emberi látással ellentétben a ka-

mera felvétele alapján csak a kame-

ra síkján határozzák meg az egyes 

objektumok helyzetét, azonban 

a használt LIDAR-szenzorok cen-

timéteres pontossággal képesek 

meghatározni a jármű környezeté-

ben található objektumok távolsá-

gát. A LIDAR egy úgynevezett 3D 

pontfelhőt generál, ahol a jármű 

környezete egy adott sűrűségben 

elhelyezkedő térbeli pontok for-

májában képződik le, így a jármű 

pontos pozíció és előzetes térkép 

ismerete nélkül is képes „tájéko-

zódni”. A rendszer és az önvezetés 

megbízhatóságát és pontosságát a 

nagy pontosságú helymeghatáro-

zás, illetve további külső infrastruk-

turális elemek vagy más járművek 

adhatják (V2X). De nézzük, milyen 

feladatok határozzák meg és mi-

lyen rendszerekből épülnek fel az 

autonóm járművek.

ÖNVEZETÉS

Az önvezető járművek környeze-

tészlelési és helymeghatározási 

információk alapján tudnak meg-

bízhatóan működni. A kihívást a 

2. kép
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szenzor- és pozícióadatok feldolgo-

zása jelenti. A mesterséges intelli-

gencia területének egyik kiemelke-

dően fejlődő része a neurális hálók 

(NN), amelyek jól használhatóak az 

észlelés és a döntéshozás területén. 

A különböző szenzorrendszerek 

(kamera, LIDAR, radar stb.) észlelési 

kérdései és valós idejű feldolgozása 

a JKK aktívan kutatott területe.

• HD map 
Az autonóm járművek számára a 

jármű nagyon hasznos, ha egy elő-

zetes pontfelhőből, forgalmi sávok- 

ból és egyéb jelekből álló környe-

zetreprezentáció írja le a teret, 

amelyben a jármű haladhat. Ezek az 

adatok egy egyszerű térképnél rész-

letgazdagabb információval ren- 

delkeznek. Aktív kutatási terület, 

hogy a környezetreprezentáció 

automatizált vagy automatikus lét-

rehozása a jármű szenzoradataiból 

történjen meg.

• SLAM 
A HD map egyik bemenete az a 

pontfelhő, ami a LIDAR adatokból 

nyerhető ki. A LIDAR adat mellé 

azonban egy pontos pozíció és ori-

entáció (együtt póz) is szükséges, 

amelyre használhatjuk például a 

szimultán lokalizáció és helymeg-

határozás megoldásait (SLAM).

• Lokalizáció 
Aktívan kutatott területünk a lokali-

záció kérdésköre. Bár a mai modern 

GPS rendszerek képesek nagy pon-

tosságú pozíció-meghatározásra, 

de „árnyékolt” területeken – példá-

ul parkolóházakban – nem elérhe-

tőek. A hasonló problémák elkerü-

lésére jó megoldást jelent további 

szenzorok (LIDAR, IMU stb.) haszná-

lata. Egyik jó irány a jármű pontfel-

hő alapú lokalizációja lehet, hiszen 

az autonóm járműirányításhoz 

mindenképpen szükséges a nagy-

felbontású pontfelhő elkészítése.

• Trajektóriatervezés és -követés
Amennyiben rendelkezésünkre áll a 

szabad terület, az objektumok és a 

pontos lokalizáció, minden bemenet 

adott, hogy simított, lekövethető, 

ütközésmentes és folytonos trajek-

tóriát, azaz pályavonalat tervezze-

nek az algoritmusaink. A trajektória 

alatt az útvonal kiegészítését értjük, 

mégpedig időbeli függéssel és se-

bességadatokkal. Amint adott egy 

trajektória, azt a jármű kinodinami-

kai megszorításait figyelembe véve 

szükséges lekövetni, tehát úgy, hogy 

a kormánymozgás és a gáz/fék ke-

zelése ne legyen az utasok számára 

agresszív vagy kellemetlen.

• V2X 
A JKK kutatási területe a járműkom-

munikáció (V2X), amelynek hordo-

zója lehet hagyományos V2X-alapú 

vagy az újabb 5G mobilhálózat-ala-

pú rendszer. A technológiát jól 

szemlélteti az a szcenárió, mikor 

egy megkülönböztetett jelzést 

használó jármű (például rendőrau-

tó, mentőautó) olyan üzeneteket 

küld az infrastruktúra felé, hogy 

szeretne minél hamarabb célba 

érni, ennek eredményeképpen pe-

dig zöldhullámon haladhat át.

• Objektum felismerés és köve-
tés

Az objektumok (gyalogos, jármű 

stb.) felismerése alapvető fontossá-

gú egy önvezető járműnél. A kuta-

tási eszköztár részét képezik az erre 

a célra fejlesztett hagyományos és 

mesterséges intelligenciát haszná-

ló megoldások. Ehhez alapvetően 

három különböző típusú szenzor 

áll rendelkezésre: LIDAR, kamera 

és radar. A kutatás szempontjából 

nagyon fontos információ annak 

beazonosítása is, hogy az előző idő-

pillanatban felismert objektumok a 

jelenlegi felismeréshez képest mer-

re haladtak, így ennek tudatában 

megbecsülhető, hogy a gyalogos a 

zebra felé közelít-e. Az információ 

alapján pedig módosítható az ere-

deti trajektória. A környezet érzéke-

léséhez olyan módszer került kidol-

gozásra, amely képes a kamera és a 

LIDAR fúziójára, azaz a két szenzor 

egy rendszerként használható.

• Szimuláció
Az autonóm rendszerek – legyen 

szó járművekről vagy robotokról 3. kép

FÓKUSZBAN
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– speciális szenzorrendszerrel és 

célokkal rendelkeznek, amelynek 

pontos szimulációja nehéz feladat, 

cserébe a szimulációban jól telje-

sítő algoritmusok átültethetőek a 

valós rendszerekre, ahol további 

teszteken kell megfelelniük.

• Nyílt forráskód
A JKK – ahol ezt a munka jellege le-

hetővé teszi – igyekszik megosztani 

a megszerzett tudást, az algoritmu-

sokat és az adatokat. Mivel a nyílt 

forráskódú ROS/ROS2 ökosziszté-

mára alapulnak rendszerek, így a 

C++ és Python nyelv mellett MAT-

LAB/Simulink-ben és LabVIEW-ben 

is készülnek algoritmusok.

A SZENERGY TEAM SIKERE

A SZEnergy Team hallgatói csapat 

küldetése – a JKK szakmai támoga-

tásával és a kutatói mentorálással 

– olyan energiahatékony villamos 

hajtású járművek fejlesztése és épí-

tése, amellyel a Shell Eco-marathon 

világversenyen indulhatnak. A csa-

pat az energiahatékonysági verse-

nyen több, mint egy évtizede mé-

retteti meg magát más egyetemek 

járműveivel. A SZEmission névre 

keresztelt járművel 2019 óta állnak 

rajthoz, de az utóbbi időszakban a 

karosszéria alatt szinte teljesen ki-

cserélődött a technika. Rengeteg 

időt fordítottak tesztelésre, így a 

legapróbb beállításokat is kipróbál-

hatták a hallgatók a ZalaZONE teszt- 

pályán. A kitartó munkának hála, 

2022-ben az első helyen végzett a 

SZEnergy Team a Shell Eco-mara- 

thonon, a hollandiai Assenben. A 

győriek járművükkel 1 kilowattóra 

energiával világrekordot jelentő 

284 kilométert tudtak megtenni, és 

ezzel olyan nagy műszaki egyete-

mek csapatait előzték meg, mint a 

müncheni, a toulouse-i vagy a mi-

lánói.

A versenysorozat új elemeként né-

hány éve megjelent az autonóm 

versenyszám, amelynek eddig on-

line fordulói voltak, ahol negyedik 

helyezést szereztek a hallgatók. 

A fizikai jelenlét nélküli, szimulá-

ciós környezetben végrehajtott 

feladatok magas szintű informa-

tikai és irányítástechnikai tudást 

igényeltek. Most pedig végre igazi 

versenypályán, az előre kijelölt fel-

adatokat, önvezető módban vé-

gezheti el az erre a célra átalakított 

versenyjármű.

A SZEnergy Team újabb nemzet-

közi sikert ért el, az önvezető autó-

kat fejlesztő csapatoknak hirdetett 

Shell Eco-marathon Autonomous 

Challenge-en a dobogó előkelő, 

második fokára állhatott fel.

4. kép
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Gumiból vasparipa: 
a rugalmas villamos

SZIGETI DÁNIEL

A vasútról keveseknek jut eszébe a 

rugalmasság vagy a változatosság. 

Természetesen a Városi Közlekedés 

olvasói valószínűleg jóval széle-

sebb vasúti átlátással bírnak, mint 

a személyközlekedési szolgáltatá-

sok nem erre specializálódott fel-

használói, ugyanakkor szakmai kö-

rökben sem feltétlenül jellemző a 

vasútról a rugalmas megoldásokra 

asszociálni. Érdemes talán néhány 

példát felvillantani, hogy miként 

fejlődhet a vasúti közlekedés ki-

sebb-nagyobb várostérségekben.

Magyarországon is többféle köz-

úti vasút, villamos- és helyiérdekű 

vasúti üzem alakult ki, illetve szűnt 

meg az elmúlt több mint száz év-

ben. A magyar szakemberek sok-

szor vetették a szemüket nyugat 

felé, ezen belül is sokszor Német-

ország volt a példa. Ugyanakkor 

fontos kiemelni, hogy pont a te-

lepülések, illetve a társadalom kü-

lönbözősége miatt másolás helyett 

adaptáció lehet inkább a siker kul-

csa. Ha sikeres, akkor arra is lehet 

példát találni, hogy Berlinben Bu-

dapest számára kifejlesztett rend-

szer legyen látható.

Az elmúlt több mint 20 évben köz-

lekedési rendszerekkel, vasutakkal, 

azokon belül is városi vasutakkal 

foglalkozva egyértelművé vált, 

hogy fontos a rendszerek kontex-

tusba helyezése, mind Magyaror-

szágon, mind pedig az esetleges 

külföldi példáknál. Könnyű az „ezt 

nem lehet itt megcsinálni”, vagy a 

„lám, ezt kellene lemásolni” szél-

sőségek valamelyike felé gyorsan 

elindulni. Ugyanakkor a hazai vá-

rosi vasutak – és természetesen a 

települések – történetéből magát 

a folyamatot, a környezetet is meg 

kell érteni annak érdekében, hogy 

az adaptáció sikeres lehessen. Foly-

tatni vagy átalakítani? Trendhez 

igazodni vagy egyéni megoldást 

keresni? A választástól függetle-

nül a városi vasutak kölcsönhatása 

a városokkal olyan szoros, hogy a 

megoldásokból sok esetben ala-

kul ki egyedi jelenség, ami azután 

vagy örökségként megmarad, vagy 

pedig egy tágabb rendszerben fej-

lődik tovább.

A MAGYAR MÚLT

A legelső példa természetesen le-

gyen Budapest. Nem a mai, hanem 

a jó 100 évvel ezelőtti. Kispest, Pest-

szentlőrinc, Sashalom vagy Cinkota 

még Budapest közigazgatási hatá-

rán kívül estek. Nem véletlen a te-

lepülések kiválasztása: tragikusan 

fiatalon elhunyt kollégánk, Gyulai 

Géza vázolta fel egykori weblapján, 

hogy mennyire hasonlóak voltak 

a mára jelentősen eltérő üzemvi-

tellel rendelkező egykori vasutak, 

miközben a környezet nem volt je-

lentősen különböző. A tulajdonos 

(lőrinci HÉV: BVVV, cinkotai HÉV: 

BKVT), illetve az üzemvitel az egyik 

változatot a magas prioritás felé 

tolta, a másikat pedig a környezet-

tel történő szoros együttműködés 

felé. Ugyanakkor nem szabad elfe-

lejteni, hogy a cinkotai HÉV vonal 

rendelkezett közúti jellegű szakasz-

szal is, Rákosszentmihályon. Ha csak 

a szabályok és előírások mentén 

gondolkozunk, akkor ez így, ebben 

a formában nem jöhetett volna lét-

re. Csakhogy a vasutak fejlődése is, 

szabályok mentén, de alkalmazko-

dó módon történik és történt.

Az alkalmazkodásra egy másik 

példa a Régi magyar villamosok c. 

hiánypótló és csodálatos kiállítású 

könyvben olvasható. Nyíregyhá-

zán, a felsővezeték alatt, klasszikus 

villamos hajtással, anélkül pedig 

benzinmotorral hajtott generátor-

ról üzemeltek villamosok. Mindezt 

keskeny nyomközön, Magyaror-

szág legnagyobb kisvasúti hálóza-

tához csatlakozva, az első világhá-

ború előtt/alatt. A villamosítás csak 

ott valósult meg, ahol a telepített 

áramfejlesztő el tudta látni a há-
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lózatot, a vasút közvetlen kapcso-

latot adott a távolabbi területekre 

is, illetve a járművek a korszerű fel-

szerelésnek köszönhetően végig 

tudtak haladni a számukra kijelölt 

szakaszokon.

Ugyanakkor, ha általában a magyar-

országi helyiérdekű vasúti hálózat 

kerül szóba, megkerülhetetlen az 

a jelenség, hogy az országban a 

vonalak elsősorban teherszállítás-

ra, áruk és nem személyek fuvaro-

zására épültek. (Ugyan a cinkotai 

HÉV és a lőrinci HÉV is helyiérdekű 

vonal volt, a kezdetektől személy-

szállítás határozta meg az üzemet.)  

Ha azóta az eredeti nyomvonal-

ra nem épültek rá a települések, 

a mai viszonyok szerint alkalmat-

lan a nyomvonal személyszállítási 

feladatok ellátására. A városi va-

sutak jelentős része ezzel szem-

ben kifejezetten személyszállítási 

céllal jött létre, ugyanakkor sokáig 

képes volt biztosítani egyes ter-

mékek vasúti fuvarozását is. Mi-

lyen különbség körvonalazódik a 

két megközelítés között? Az egyik 

megközelítés szerint az árufuvaro-

zás a fontos, lehetőleg ne kelljen 

átrakodni a kocsirakományt, ha-

ladhasson végig a célállomásig, 

viszont szekérrel/tehergépkocsival 

felfuvarozható az áru a vasútállo-

másra, hogy annak nyomvonala a 

fővasúti viszonyoknak többé-ke-

vésbé megfeleljen. A másik meg-

közelítés szerint az utas, a telepü-

lés a fontos, hiszen azt szolgálja 

ki, szoros kölcsönhatásban él vele, 

egymásra reagálva fejlődnek.

Ezt a különbséget lehet talán úgy 

skálázni, hogy mennyire tudnak a 

szerelvények befordulni, illetve egy 

hirtelen felbukkanó akadály előtt, 

illetve a kereszteződésben bizton-

sággal megállni. A budapesti régi 

2-es villamos a szűk utcákban ka-

nyargós nyomvonaláról a mai na-

pig legendás, ugyanakkor ilyen vo-

nalakkal sikerült egyrészt feltárni az 

akkori városi területeket, másfelől 

persze kikerülni a versenytárs társa-

ság vonalait. Ezeken a vonalakon ki-

fejezetten kellemetlen ívviszonyok 

között bonyolították le a forgalmat. 

A pezsgő, városi életben meg is kel-

lett tudni állni a járműveknek. Ahol 

ez már nem volt biztosítható, ott a 

vonatokat el kellett választani a vá-

rostól, azaz a hosszanti összekötte-

tés keresztirányú elválasztást ered-

ményezett. Érdemes megfigyelni 

az elválasztó hatás tekintetében a 

viszonylag sűrű közlekedésű 50-es 

villamos és a ritkább, elválasztott, 

gödöllői HÉV közötti különbséget. 

Természetesen további érdekesség 

lehet a soroksári HÉV szakasz, ahol 

a gödöllőihez hasonló rendszerű 

vonatok „kisimított” nyomvonalon, 

de helyenként az 50-eshez hasonló 

viszonyok között közlekednek (1-es 

kép).

Talán sikerült felvázolni egy viszo-

nyítási alapot, miközben ki lehet te-

kinteni más városok közlekedésére 

is. A rugalmasság ugyanis ezeknek 

a városi vasutaknak a sajátja, hiszen 

a szó legszorosabb értelmében he-

lyi megoldásokat eredményezhet-

nek, illetve különféle műszaki meg-

oldások kombinációja alakítható ki. 

Továbbra sem szabad azt sem elfe-

lejteni, hogy ezek a megoldások a 

vasutak és a városok együttműkö-

dése során alakulnak/alakultak ki. 

A megfelelő közlekedés utasokat 

vonz, ami természetesen fejlesz-

tésekhez vezet. Adott esetben ez 

túlnőhet az eredeti elképzelés kor-

látain, amit így gyökeresen át kell 

alakítani.

1 kép: Hasonló elrendezés, eltérő közlekedés az 50-es villamoson és a ráckevei HÉV-en
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BRAUNSCHWEIG: TRAM-TRAIN 
HELYETT VILLAMOS

Az első példa Braunschweig. 1100 

mm nyomtáv, egyirányú villamo-

sok, még fel-felbukkanó DÜWAG-li-

censz csuklósok pótkocsival. Az 

1990-es években egy „Regiostadt-

bahn” nevű koncepció kelt életre, 

aminek a nyomait egyre inkább 

már csak a webarchívumok őrzik. 

Illetve azok a kettős nyomtávú 

vágányok (2-es kép), amiket még 

nem építettek vissza/át csak 1100 

mm-esre. A koncepció az lett vol- 

na, hogy az Uelzen, Salzgitter, illet-

ve Wolfenbüttel felől érkező vasúti 

szerelvények a városon keresztül 

kapjanak összeköttetést egymással, 

illetve Braunschweig belső terüle-

teivel. Hozzá kell tenni, hogy Wol-

fenbüttel felé nagyjából félórás, 

Uelzen felé pedig nemrég még ké-

tórás (!) ütemben közlekedtek a vo-

natok. (2020-ban vették fel az órás 

ütemet, jelenleg a félórás köve-

tésen dolgoznak.) Braunschweig- 

ben ugyan megjelent a kettős 

nyomtáv, de regionális vonatok 

sosem használták. A 400 millió 

€-ra (jelenleg mintegy 157, akkor 

inkább 115 milliárd forint) becsült 

költségű fejlesztés koncepcióját 

2010-ben elvetették, viszont a vil-

lamoshálózatot azóta is fejlesztik.

A jelenlegi tervcsomag a Stadt.

Bahn.Plus névre hallgat. Azért is ér-

demes megemlíteni, mert a város 

jelentős mennyiségű írásos anya-

got tesz közzé a folyamat során. 

Ezek között is az egyik legérdeke-

sebb a Wolfsburg felé vezető or-

szágúton kialakítandó, ellenirányú 

villamosközlekedés. Az egyoldali 

ajtós kocsikkal ugyanis Volkmaro-

de felé egy igen érdekes kialakítást 

terveznek. Mivel a torlódás kifelé 
2 kép: 1100 mm-es nyomtávú villamos a kétnyomtávú pályán Braunschweigben.

Megnevezés Lakosszám
(e fő)

Költségvetés
(millió €)

1700

115

330

250

540

310

40

90

1050

195

1440

1100

2500

1500

85

240

Budapest

Nyíregyháza

Bielefeld

Braunschweig

Hannover

Karlsruhe

Nordhausen

Zwickau
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kevésbé jellemző, illetve aki reggel 

a villamost választotta, valószínű-

leg délután is azzal fog közlekedni, 

a kifelé vezető vágányt tervezik a 

közúttal közös pályatestre helyez-

ni, a befelé vezető irány pedig a 

közúttal ellentétes oldalon, védet-

ten, bal oldali közlekedés szerint 

fog megvalósulni. A megállóhe-

lyek így helytakarékosan, közép-

peronos elrendezésben építhetők 

meg. Annak érdekében, hogy a 

forgalom egy viszonylag külső te-

rületről közvetlenül, villamossal 

legyen lebonyolítható, a tervezők 

a menetirányt is megváltoztatni 

tervezik. Emellett a villamosok vo-

nalvezetése helyenként teljesen 

független a közúttól, csak gyalogos 

és kerékpáros forgalom bonyolódik 

le mellette, más helyeken viszont 

kifejezetten közös a pályája a köz-

úttal.

A közzétett adatok szerint az 1,2 

km-es hosszabbítás becsült költ-

sége 18,3 millió €, azaz napi árfo-

lyamon mintegy 7,2 milliárd forint, 

ami természetesen a további terve-

zés során még pontosításra kerül. 

A város nagyjából negyedmilliós, 

igaz, hozzá képest jelentős lakos- 

számú települések (Wolfsburg, Salz- 

gitter, Wolfenbüttel) találhatók vi-

szonylag közel. A braunschweigi 

tervek 2030-ig mintegy 10%-os 

lakosszám-növekedést (!) jeleznek 

előre. A Regionalverband Braun-

schweig adatai szerint a terület la-

kossága 1,13 millió fő. 

Talán itt érdemes megjegyezni, 

hogy a különböző településeknek 

különböző feladataik és lehetősé-

geik vannak. A német közigazgatás 

szerkezete, a finanszírozási háttér, 

a megjelenő fajlagos költségszin-

tek és a települések feladatai je-

lentősen eltérhetnek az e cikkben 

szereplő magyar városok tulaj-

donságaitól. Éppen ezért álljon itt 

egy táblázat, amiben természete-

sen csak nagyvonalú összegzéssel 

jelennek meg a lakosszámok és 

a költségvetés nagyjából azonos 

alapra helyezett adatai, amivel 

mindössze nagyságrendi összeha-

sonlítás a cél.

KÉT ÉRDEKESSÉG 
AZ ÚJ SZÖVETSÉGI 
TARTOMÁNYOKBÓL

Ugyan Braunschweigben nem 

haladtak vonatok kétnyomtávos 

pályán, viszont Zwickauból ismert 

példa a villamosvasúti pálya elvá-

lasztása más funkcióktól és a vasút 

bevezetése a városközpontba (a 

3-as képen látható). Ott ugyanis 

ez a megoldás bevált, igaz, a vas-

út nem halad keresztül a városon, 

mint Braunschweigben tervezték. 

Az elválasztás és a forgalomnagy-

ság miatt a vasúti kocsik bejárhat-

nak a kialakított fejállomásra anél-

kül, hogy jelentős veszélyhelyzetet 

teremtenének. A város ezen része, 

és a közlekedési szabályok alakul-

tak a vasúti lehetőségekhez, egy-

mást erősítve, de egy másik város-

ban ez már nem lett járható út.

3 kép: Két nyomtáv, két rendszer, egy nyomvonal Zwickauban
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Nordhausenben még a nyomtáv is 

azonos, viszont az üzemeltető ér-

dekes: a villamosok dízelmotorral 

a HSB, a Harz-hegységi Keskeny-

nyomközű Vasút pályájára járnak 

ki. A keskeny nyomtáv és a bel-

sőégésű motor a villamoson már 

Nyíregyháza kapcsán szerepelt. 

Nordhausen „mindössze” negy-

venezres város, két, 1000 mm-es 

villamosvonallal és egy dízeles 

kiegészítéssel. Kevés jármű, alap-

vetően kis hálózat, viszont egy 

területen a HSB vonalára történő 

kijárással, illetve a dízeles vonatok 

használatával egy jelentős terü-

letet lehetett bevonni a villamos-

közlekedésbe. Maga a járműplat- 

form, a multicsuklós Combino (nem 

azonos a Budapesten közlekedő 

Combino villamosok felépítésével) 

alkalmas volt a dízel gépcsoport 

befogadására (a 4-es képen lát-

ható), illetve a keskenynyomközű, 

dízel- és gőzüzemű vasúton tör-

ténő közlekedésre. Természetesen 

itt is a közlekedés sűrűségében, a 

járműplatform adaptálási költségé-

ben, illetve a szabályok kialakításá-

ban lehetett megfelelő arányokat 

találni az üzem biztosításához.

Az utóbbi két példa esetében 

valamilyen módon a tram-train 

rendszerek felé sikerült haladni. 

Magyarországon természetesen 

slágertéma a tram-train. A közle-

kedési szakemberek, az érdeklődő 

közönség, a hétköznapi utasok, il-

letve a politikusok is figyelemmel 

kísérik a rendszer magyarországi 

bemutatkozását, mindenki a maga 

módján. A kisebb várostérség a la-

kosszámot tekintve adott. Ahogy 

Braunschweig esetében sem, úgy 

a magyarországi megvalósítás ese-

tében sem feltétlenül egyértelmű 

a megoldás szükségessége és in-

dokoltsága. Ha viszont elegendő-

en sokáig fennmarad a rendszer, 

akkor a településeknek esélyük lesz 

hozzá idomulni. A külföldi példákat 

egyértelműen az adott helyzetek 

alakították ki, a települések tulaj-

donságai, a várostérségek szerke-

zete, fejlődése, vagy éppen egyes 

területek szerkezetváltása. A bra-

unschweigi példa is azt mutatja, 

hogy hiába működik egy rendszer 

kitűnően Zwickauban, vagy Karls-

ruhéban, nem biztos, hogy akár a 

német szakmai szokások és előírá-

sok szerint máshol is működni fog.

 

AHOL ÚJ GONDOLKODÁS 
SZÜLETETT: KARLSRUHE ÉS 
HANNOVER

Karlsruhe természetesen megke-

rülhetetlen példa, de az ottani vo-

nalak szintén többféle üzemvitelt 

tartalmaznak. Ugyan a belvárosi, 

sétálóutcában futó pályát nagy-

részt egy elágazó alagúttal váltot-

ták ki, maradt bőven klasszikusan 

4 kép: Villamos dízelüzemben Nordhausen mellett, Ilfeldben

KITEKINTŐ
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közúti szakasz, a közutat követő, de 

kevéssé elválasztott pálya, illetve 

helyközi pálya. A város és a váro-

si vasúti közlekedés – helyenként 

kisvárosi villamosként – együttmű-

ködő módon fejlődik azóta is. Az 

üzemeltető sem egy társaság, ha-

nem több cég együttműködéséből 

áll össze. Emellett a pályahálózat is 

hordozza a történelmi vasútvona-

lak örökségét, akkor is, ha esetleg 

azóta már a fővasúti szerelvények 

nem, vagy csak jelentős korlátozá-

sokkal lennének közlekedtethetők. 

Egyes szakaszokat tekintve felsejlik 

a budapesti HÉV és környezetének 

kapcsolata. De – az eltérő szerkezet 

és utasszám mellett – érdemes ki-

emelni azt a megfigyelhető jelen-

séget, hogy még a csapórúddal és 

fénysorompóval biztosított átjárók 

esetében is megoldható volt az 

útátjáró zárása a vonat megállása 

után, azaz a település forgalmának 

zavarása a körülményekhez képest 

a lehető legkisebb. Ezt a jármű, a 

biztosítóberendezés, illetve a sza-

bályok egymással együttműködve 

hozták létre, ráadásul évtizedekkel 

ezelőtt.

Ha már visszatért a budapesti HÉV, 

röviden térjen vissza a már-nem-

HÉV is: az 50-es villamoson közle-

kedő járművek Hannoverből szár-

maznak. Hannover (és 1000 mm-es 

nyomtávolságon Bielefeld) azt az 

utat választotta, hogy a „klasszikus” 

villamosokat a városon belül föld 

alatti szakaszokkal is felgyorsítja, 

a külvárosokat pedig közvetlenül 

elérhetővé teszi. Fontos kiemel-

ni, hogy Hannover környékén ki-

terjedt S-Bahn hálózat üzemel. A 

nagyobb távolságú, de továbbra 

is várostérségi közlekedés számos 

átadóponton képes kapcsolódni a 

városi vasúthoz. Mivel a koncep-

ció első járműtípusa Budapesten 

20 éve közlekedik, ennek részleteit 

talán nem kell bemutatni. A követ-

kező járműtípus (TW 2000/2500) is 

örökölte a vegyes, magas peronos 

és alacsony peronos üzemet, mivel 

20 év alatt nem sikerült elegendő 

magasperont építeni. Azóta eltelt 

újabb 20 év, és egyes vonalakon 

már nincs alacsony peron, vagy 

peron nélküli, úttestről beszállás. 

Ennek következtében az újabb jár-

művek a lenyíló lépcsőt már nem 

tartalmazzák. A járatok továbbra is 

végig tudnak haladni sétálóutcás 

övezeten (azaz gyorsan és viszony-

lag kiszámítható fékút mellett meg 

tudnak állni), a közút nyomvonalát 

pedig tudják követni (azaz kis ívben 

be tudnak fordulni). Ugyanakkor az 

akadálymentes közlekedés nem a 

padlószint süllyesztésével, hanem 

a peron megemelésével valósul 

meg. Természetesen ez hálózati 

szinten jelentős beruházást, cso-

mópontok átalakítását is igényelte. 

Például nemrég újult meg a Hum-

boldtstraße megállóhely. A kiadott 

közlemény szerint a 195 megálló-

helyből ez a 157. akadálymentes, a 

kapcsolódó út- és közműépítések-

kel pedig a költsége közel hatmillió 

5 kép: A karlsruhei hálózat egyes elemei kifejezetten hasonlítanak magyar, akár budapesti 
helyszínekre
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€ (mintegy 2,3 milliárd Ft!), aminek 

a nagyobb részét a szövetségi tar-

tomány, kisebb részét pedig a han-

noveri régió finanszírozta. Hozzá 

kell tenni, hogy ugyanakkor ez egy 

egységes koncepció megvalósí-

tásának egy lépése, ami közel 50 

éve tart. Ebből is látható, hogy a 

járművek képességeinek kihaszná-

lása csak hosszútávon lehetséges, 

ugyanakkor az egységes kialakítás 

és a város már együtt fejlődik. Ezek 

után kérdés, hogy igaza volt-e azok-

nak, akik az „ideiglenesen hazánk-

ban állomásozó” TW 6000 kocsik-

hoz nem építettek magasperont? 

Ezt valószínűleg csak a magaspe-

ronos villamosok Budapestről tör-

ténő teljes kivonása után lehet 

megfelelően elemezni. Ugyanakkor 

az is fontos szempont, ha a pálya 

és a kapcsolódó infrastruktúrának 

a kocsikhoz történő átalakítása a 

járművek megérkezésével együtt 

legalább részben megtörtént vol-

na, azok élettartama is lassan a 

végükhöz közeledne. Éppen ezért 

fontos a rugalmasság, ami a jármű 

adottságait figyelembe véve biz-

tosíthatott volna akadálymentes 

közlekedést azokon a területeken, 

ahol megbízhatóan el tudja látni a 

járműállomány az üzemet.

MI LEGYEN RUGALMAS?

Talán éppen ez a jelenség lehet fi-

gyelemfelkeltő. A hannoveri kocsik 

beszerzésénél több átalakítás tör-

tént a járműveken, illetve a vonala-

kon is. Kifejezetten megfontoltnak 

tűnt az a hozzáállás, hogy a jármű-

veket ideiglenesnek tekintették, 

így az érintett hálózatrész nagyobb 

átalakítása elmaradt. Sajnos, azóta 

sem lehetett lecserélni az erősen 

öregedő járműveket, ez pedig – 

különösen a 2000-es évek végén 

kialakult válságban – viszonylag 

gyorsan egyértelművé vált. Előre-

mutató válasz erre a helyzetre nem 

érkezett azóta sem. A rugalmasság 

fejlődési lehetősége itt talán szer-

vezeti és gondolkodási szinten a 

gyors alkalmazkodás lehet, ahogy 

arra a nyíregyházi villamos óta szá-

mos példát adott a magyar városi 

közlekedésügy. Erre az elkövetke-

zendő időkben egyre inkább szük-

ség lesz. A fenti példák alapján a 

városi vasutak készen állnak erre.

6 kép: Egy TW 3000 sorozatú jármű érkezik a már magasperonos Kantplatz megállóhoz Hannoverben

KITEKINTŐ
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Okos utastájékoztatás 
a metróban, avagy 
használhatóak-e 
optimálisan a metró 
mozgólépcsői?

KOVÁCS GERGŐ

Bizonyára sokunkkal megesett már, 

hogy a mozgólépcsőn végig egy 

helyben állva a peronszintre leérve 

már csak az éppen elsuhanó met-

rót láttuk. Az is gyakori eset, mikor 

sietünk a mozgólépcsőn lefelé, ám 

az üres vágány képe tárul elénk – 

még várnunk kell néhány percet a 

következő szerelvényig. Ám ez a ki-

sebbik probléma. Ezen esetek akkor 

fordulnak elő, hogy ha a mozgólép-

csőket a jelenlegi gyakorlat szerint 

használjuk, ám ez a forgalmasabb 

időszakokban gyakran számottevő 

torlódást eredményez a mozgólép-

csők alján és tetején. Ugyanis, ha a 

mozgólépcsők használatára az az 

elfogadott szokásjog, hogy min-

denki a menetirány szerinti jobb ol-

dalra áll és annak érdekében, hogy 

kényelmesen elférjünk, kihagyunk 

1-2 lépcsőfokot (szabadon hagyva 

a mozgólépcső bal oldali sávját) 

azzal nem tudatosan, de a moz-

gólépcső kapacitását csökkent-

jük, méghozzá nagymértékben. Ez 

a kapacitásvesztés alapvetően a 

mozgólépcsőkre való rálépés előt-

ti várakozás képében jelenik meg, 

jellemzően az állomásokról felfe-

lé tartva. Vajon feljuthatnának-e a 

metrót használó emberek összes-

ségében hamarabb, vagy inkább 

várakozzanak, annak érdekében, 

hogy néhányan tudjanak sietni is 

a mozgólépcsőn? Egyáltalán a si-

etők összességében nyernek időt, 

ha minden körülményt figyelembe 

veszünk? Mi köze ennek az utas-

tájékoztatáshoz? Mindezt hogyan 

befolyásolja a mozgólépcsőnek a 

sebessége, és ennek milyen tágabb 

összefüggései vannak? Ezekre a 

kérdésekre próbálok a következők-

ben választ adni.

IDŐÉRZÉKELÉS A METRÓBAN

A metróban másként telik az idő, 

de úgy is fogalmazhatok, hogy 

nem igazán érezzük az idő múlását. 

Annak ellenére, hogy a járműveken 

és az állomásokon is található óra, 

utóbbi helyeken pedig a kijelzőn 

látható, hogy mikor jön a követke-

ző szerelvény. Ennek pszichológiai 

és tervezési oka is van. Előbbiről rö-

viden annyit érdemes megemlíteni, 

mivel a metró egy zárt, lehatárolt, 

szűk tér, (alapvetően) nem jut le 

oda természetes fény, nem látni a 

felhőket, a szélben lengedező fákat 

és a torlódásban araszoló autósokat 

sem. Ezáltal az utasnak elveszik az 

időérzéke, roppant nehéz megbe-

csülni, hogy mennyi időt tölt(ött) a 

metróban. Azt végképp nem tudja 

az átlagos utas, hogy mennyi időbe 

telik egy földalatti átszállás, hogy 

mennyi időt tölt mozgólépcsőn, 

vagy éppen az utastömegben áll-

va, arra várva, hogy a mozgólép-

csőre léphessen. Ezt az érzetet a 

peronszinten elhelyezett 7-8-15-30 

másodpercenként frissülő követési 

idő kijelzők sem enyhítik érdem-

ben. Ez a problémakör alapvetően 

a mélyállomásokat érinti. Mindez 

a pszichológiai tényezőktől elte-

kintve szervezési, utastájékoztatási 

hiányosságokra is utal. A felszínen 
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(vagy az aluljárószinten) csak a 

legkevesebb esetben kapunk tájé-

koztatást arra vonatkozóan, hogy 

adott irányban a következő metró 

mikor fog indulni. Üde színfolt e 

tekintetben az M4-es metró, ahol 

a mozgólépcsők felső végénél lát-

hatjuk, hogy mikor indul az egyes 

irányokba a következő szerelvény. 

Ám ez a megoldás sem teljes ér-

tékű, ugyanis nem ismert, hogy a 

peronszintre lejutni mennyi idő. 

Ezáltal az utas döntése, hogy sietni 

fog-e a mozgólépcsőn vagy végig 

egy helyben áll rajta – ez az egyéni 

megérzésétől függ. Bármelyik op-

ciót is választja, könnyen előállhat 

a bevezetőben leírt helyzet, hogy 

attól függetlenül, hogy miként 

cselekedett, várakozásra kénysze-

rül – tekintve, hogy az egyes állo-

másokon található mozgólépcsők 

hossza és sebessége sem azonos, 

vagyis nincs két egyforma eset. Ám 

a legfiatalabb metróvonalunknál is 

találkozni rossz példával.

Persze mondhatjuk, hogy a Buda-

pestGO alkalmazás pontos adato-

kat szolgáltat arra vonatkozóan, 

hogy a következő szerelvények mi-

kor indulnak, de ez sem jelent teljes 

értékű megoldást, ugyanis a met-

rószerelvényig való eljutás ideje to-

vábbra sem ismert, ez csupán sej-

téseken és tapasztalatokon alapul. 

A meglévő utastájékoztatási ele-

mek sem teljes körűek, azok nem 

azonosak az egyes metróvonalakat 

tekintve, és nem is közölnek min-

den részletre kiterjedő információt. 

A mozgólépcsők optimális működ-

tetéséhez elengedhetetlen lenne 

további tájékoztatás adása.

A MOZGÓLÉPCSŐK ÜZEMÉNEK 
TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI ÉS 
HASZNÁLATUK MÓDJA
A metró peronszintje korlátozott 

nagyságú, és fokozottan veszélyes 

területnek minősül, hiszen a peron 

nincsen fizikailag elhatárolva a vágá-

nyoktól – a leesés ellen nincs fizikai 

védelem. Elméletben, ha túlságosan 

sok ember tartózkodna a peronon, 

úgy a helyhiány miatt könnyen 

belökhetnék egymást a vágányok 

1. ábra: Talán kevésbé volt átgondolt a Kálvin téren az M4-ről az M3-ra történő átszálláskor a gyalogos alagút kezdetén kijelzőt létesíteni, 
amely az M4-re vonatkozó indulási időpontokat tartalmazza – ennek nincs értelmezhető információtartalma
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közé, amely életveszélyes. Emiatt a 

mozgólépcső-üzemeltetés is úgy 

alakult ki, hogy alapvetően nem 

üzemel több mozgólépcső lejt-

menetben, mint hegymenetben, 

ez alól rendhagyó szempontok je-

lentenek kivételt, mint például egy 

mozgólépcső-menetrendi váltás, 

amikor az egyik lépcsősornak lejár 

az üzemideje, a másiké meg épp 

kezdődik – ekkor van egy viszony-

lag rövid idejű átfedés. Fontos 

megjegyezni, hogy általában a le-

felé haladó utasok a mozgólépcső-

höz inkább sztochasztikusan érkez-

nek, amíg az állomásról felfelé az 

utasok alapvetően determiniszti-

kusan, adott időközönként közelítik 

meg a mozgólépcsőt – rendszerint 

egy adott szerelvény érkezéséhez 

köthetően. Természetesen kivéte-

lek itt is vannak, gondoljunk csak a 

metrópótlásra. Jellemzően viszont 

a lefele irányhoz kisebb kapacitás is 

2. ábra: A kisebb szabad mozgástérrel (peronfelülettel) rendelkező, jellemzően háromalagutas állomások esetén kiemelten fontos, hogy egyszerre ne 
tartózkodjon túl sok ember a metróállomáson. A mozgólépcsőket is ennek megfelelően szükséges kialakítani, illetve üzemeltetni 
(Deák Ferenc tér)

3. ábra: A Széll Kálmán téren érezhetően lassúak a mozgólépcsők, ám a rajtuk töltött hosszú 
idő alatt kiválóan megfigyelhető, hogy az utasok alapvetően a jobb oldalra állnak. Ezeken a 
mozgólépcsőkön a közvetlenül egymás mellett állás nem is lenne üzemszerűen kivitelezhető a 
keskeny lépcsőszélesség miatt
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elég, a felfele irányhoz pedig idő-

szakosan nagyobb kapacitásra van 

szükség, például másfél percig sok 

utas, 1–2 percig szinte teljes üres-

ség – utóbbi esetben a modernebb 

mozgólépcsők lassú üzemre kap-

csolnak át, vagy akár meg is állhat-

nak rövid időre.

A mozgólépcsőn való utazáskor a 

kialakult szokás az, hogy az emberek 

többsége (jellemzően) egy (eseten-

ként kettő) lépcsőfokot kihagyva a 

jobb oldalon áll, míg a bal oldalon 

szabad haladási lehetőséget kap 

az, aki siet. Számos esetben tapasz-

talhatjuk azt, hogy aki siet, az is 

többnyire ugyanarra a járműre fog 

felszállni, mint az, aki nem sietett. Jo-

gosan merül fel a kérdés, hogy akkor 

mégis miért sietett? A válasz többnyi-

re egyszerű: nem tudja, hogy mikor ér 

oda a megállóperonra (vagy magá-

hoz a járműhöz) és azt sem, hogy mi-

kor indul pontosan a következő járat, 

csak bízik abban, hogy még eléri a 

korábbit. A sietségének az egyik oka 

az alapvető kiváltó indokot leszámít-

va a kiszámíthatatlanság. Ez abban 

az esetben is igaz, ha a BudapestGO 

appon megnézte, mikor indul a kö-

vetkező jármű, mivel ott csak perces 

nagyságrendű információ találha-

tó, valamely fokú bizonytalanság 

ugyanúgy megmarad.

Az említett mozgólépcső-használa-

ti szokás miatt jönnek létre a moz-

gólépcsők tapasztalható kapacitás-

problémái, miszerint az emberek 

feltorlódnak a mozgólépcső előtt 

arra várva, hogy egyáltalán rálép-

hessenek. Ennek az az oka, hogy az 

utasok túlnyomó többsége a jobb 

oldalra áll, és elkerülendő, hogy 

egymáshoz túl közel álljanak, ki-

hagynak 1–2 lépcsőfokot egymás 

között. Ez a nyomás némileg akkor 

SZERINTEM...

4. ábra: Az alábbi képen jól látszik, hogy milyen hosszú sorban egymás mögött állnak az utasok 1-1 lépcsőt kihagyva, természetesen a jobb oldalon – 
szinte fel lehet látni a felszíni fogadócsarnokba. Ezen az állomáson a peronszinten egzakt torlódás csak eseti jelleggel valósul meg, azonban az, mikor 
szinte már-már megállnak (lépésben haladnak) a mozgólépcső felé igyekvő utasok, gyakran megesik. Erről szinte lehetetlen olyan fényképet
készíteni, amely visszaadja a tapasztalást, pedig értékes másodperceket veszítenek vele a közlekedők nap, mint nap (Kossuth Lajos tér)
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enyhül, ha egy-egy utas a lépcső 

bal oldalára lép, és esetleg gyalog-

tempóban ott halad felfelé (ami 

sokszor rohanásként érződik). Sok-

szor viszont ez a művelet olyan las-

san megy, hogy hiába a két hegy-

menetben működő mozgólépcső, 

a torlódás a következő szerelvény 

megérkezéséig sem oldódik fel tel-

jesen, amely így tovább növekszik, 

ezáltal az embertömeg várakozásra 

kényszerül. Ez napi szinten előfor-

dul több nagy forgalmú mélyállo-

máson is a csúcsidőben, különö-

sen, ha a szerelvények egyszerre, 

vagy egymáshoz időben közel ér-

keznek.

 

Ezekből tehát arra a következtetés-

re juthatunk, hogy a mozgólépcsők 

használata, az emberi hozzáállás és 

az évtizedes megszokásból faka-

dó rutin nem optimális. Az ebből 

fakadó várakozási idő pedig még 

tovább rontja az időbeli kiszámít-

hatóságot. Hasonló helyzet áll elő 

ellentétes irányban is, természete-

sen a nap más időszakában, esetleg 

más állomásokon – hiszen e jelen-

ség előfordulási ideje és iránya állo-

másonként és napszakonként vál-

tozó. Célszerű lehet e megszokott 

szabály helyettesítése egy jobb 

szabállyal, amely kiszámíthatóvá 

teszi a közlekedést, és tervszerűvé a 

tájékoztatást. A szóban forgó prob-

léma megoldására számításokat 

végzett a szerző, és a valóságban 

mért tapasztalatokkal összehason-

lítva dolgozott ki egy elméletben 

működő megoldást, amely a to-

vábbiakban kerül bemutatásra.

SZÁMÍTÁSOK A 
MOZGÓLÉPCSŐKRE

A Budapesten alkalmazott vala-

mennyi metró-mozgólépcső víz-
5–6. ábra: A “szabályszerű” jobbra állás ábrázolása 1-1 bal oldalon sétáló vagy éppen megálló 
utassal  (mindkettő fotó a Déli pályaudvarnál készült)
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szintessel bezárt szöge 30°. Az 

egyes metróállomások (peronszint) 

mélységének ismerete alapján ki-

adódik a mozgólépcsők hossza, 

és a névleges üzemi sebességük 

alapján már meg is határozható 

a mozgólépcsőn töltött elméleti 

idő. Ezt a számolási módszert há-

rom állomásra alkalmazta a szerző. 

A Széll Kálmán téri mélyállomásra, 

valamint a Keleti pályaudvarnál ta-

lálható két metróállomás 1-1 (hosz-

szabb) kijáratára. Azért ezekre az ál-

lomásokra esett a szerző választása, 

mert mindegyik esetén más típusú 

mozgólépcsőről van szó – ezzel le 

is fedve a jelenleg alkalmazott há-

rom fő típust.

Az egykori Moszkva téren lévő met-

róállomás 38,4 méter mélyen van 

a földfelszín alatt, oda 76,8 méter 

hosszúságú CNIM 23E típusú moz-

gólépcső vezet le. Eredetileg ez 

az állomás 3 mozgólépcsős volt, 

azonban még a múlt évezredben 

egy felújítás során 4 mozgólépcsős-

re lett kicserélve, amely a 2006-os 

nagyberuházás során gépészeti 

„felújítást” is kapott, így manapság 

már más szerkezet végzi a moz-

gólépcsők mozgatását ott, mint 

az állomás átadásakor. A jelenleg 

működő mozgólépcső 0,75 m/s-os 

névleges sebességgel üzemel, 

amely durván 103 másodperces 

fel- és lejutási időt eredményez. 

A valóságban mért érték 107 má-

sodperc, amely idő a mozgólép-

csőre való rálépéstől, az arról való 

lelépésig terjed, amely további 

másodpercekbe telik, illetve nem 

tartalmazza a várakozási időt sem. 

Ez az érték ideális esetben, várako-

zás nélkül, végig egy helyben állva 

tapasztalható. Érdekesség, hogy 

a régi szovjet technika magasabb 

sebességgel (0,90 m/s) működött, 

7. ábra: Gondolta volna, hogy ezen a mozgólépcsőn feljutni önmagában több, mint másfél percbe telik? (Széll Kálmán tér)

SZERINTEM...
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azzal a feljutási idő 85 másodperc 

volt. Ez lényeges különbség az uta-

zásban, hiszen az egyes állomáso-

kon eltérő mozgólépcsők vannak: 

nem mindenhol került kicserélésre 

a korabeli (egyes vélekedések sze-

rint a célnak megfelelőbb) tech-

nika, és noha az egyes mélyállo-

mások mélysége között túlzottan 

nagy különbség nincsen, a lejutási 

időben komoly eltérések lehetnek.

A Keleti pályaudvarnál az M2-es 

metró állomásáról 47,2 méter hosz-

szú LT-4 típusú szovjet mozgó-

lépcső vezet ki az M4 felé történő 

átszállási helyhez, amelynek meg-

tételéhez elméletben 52, a gyakor-

latban 56 másodperc szükséges. 

A gyakorlati valós idő azért maga-

sabb, mert vízszintes vagy közel 

vízszintes szakaszok is találhatók 

a mozgólépcső elején és végén, 

amely a számítást torzítja, de az 

eredmény összhangban van a gya-

korlattal. Ugyanez az indoklás igaz 

a Széll Kálmán tér esetén is. Abban 

az esetben, ha egy jövőbeni eset-

leges felújítás során ez is egy mo-

dernebb (0,75 m/s-os sebességű, 

azaz lassabb) mozgólépcsőre len-

ne kicserélve, akkor a feljutási idő 

elméletben 63 másodpercre nőne.

Az M4 metróállomás felől a pá-

lyaudvar felé vezető 25,78 méter 

hosszú CNIM E-Premium 3 típusú 

mozgólépcsőn való fel/lejutás el-

méletben 34, gyakorlatban viszont 

40 másodperc. Az itt tapasztalható 

nagyobb különbség a hosszabb, a 

vízszintessel 30°-nál kisebb szöget 

bezáró mozgólépcső-szakaszból 

(lekerekítés) adódik. A számítások 

optimális esetet feltételeznek, te-

8. ábra: Az M2 vonalán, néhány állomáson jelenleg is a szovjet technika üzemel. A kétezres évek eleji metrófelújításkor nem mindenhol cserélték ki a 
mozgólépcsőket újabbakra, és ez a mai napig van, hogy korlátokat képez. Ennek legszembetűnőbb példája a fotón látható Batthyány téri ferdealagút 
mozgólépcsőit érinti, amelyek közül a két szélső csak hegymenetben üzemeltethető napjainkban is, ugyanis az évtizedek alatt (már a 2005-ös felújítás 
előtti állapotban) olyan mértékben megkoptak a mozgatást végző fogaskerekek, hogy ellenkező irányú mozgatásuk üzemszerűen nem lehetséges. 
Ennek megfelelően a két középső mozgólépcső többnyire lejtmenetben üzemel (Batthyány tér)
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hát a lépcső előtti várakozás hiá-

nyát. Mi a helyzet akkor, ha a szoká-

sok nem változnak? Ekkor, aki siet, 

az mennyit nyer vele?

A mozgólépcső üzem közben egy 

zárt rendszernek tekinthető, amely 

minden paraméterében megegye-

zik a normál lépcsőével. Sok esetben 

látjuk, hogy szaladnak a mozgólép-

csőn, de ez csak a mozgásunk miatt 

tűnik többnyire annak, hiszen már a 

lassú séta is futásnak tűnhet az el-

suhanó mozdulatlan környezethez 

képest. Viszont van, aki tényleg ro-

han, így kétféle számolást végzett 

a szerző. Saját megfigyelései, méré-

sei alapján egy 6 méter hosszú (18 

lépcsőfokos) normál lépcsőn való 

végigsétálás normál tempóval 10,4 

másodperc, amíg sietősen (nem 

futva) átlagosan 8 másodperc. Ezen 

értékeket alkalmazva a Széll Kál-

mán téri mozgólépcsőre azt kapjuk, 

hogy mindvégig sétálva alig egy 

perc alatt fel lehet érni. Viszont ez-

zel (a szokásból adódóan) sok má-

SZERINTEM...

9–10. ábra: Szemmel látható a különbség a mozgólépcsők kihasználtságában, azokban az esetekben, ha mindkét, vagy csak a jobb oldalon állnak 
az utasok. Az ábrákat hegymeneti használatra készítette a szerző, ahol a zöld színű, embereket jelölő bábuk a jobb oldalon, míg a kékek a bal oldalon 
állnak. Az egy lépcsőfokon, tehát a közvetlenül egymás mellett állás lehetőségével nem foglalkoztam, hiszen az egyes metróállomásokon a
mozgólépcsők szélességei eltérnek egymástól, így az üzemszerűen több helyen a szűkösség miatt ez nem/nagyon nehezen lenne kivitelezhető.



51

VÁROSI KÖZLEKEDÉS  2022. 2. szám

sik embert felesleges várakozásra 

kényszerítünk, akik emiatt az egy 

helyben állás következtében valójá-

ban jóval lassabban tudnak csak fel-

érni. Sietve pontosan fele annyi idő 

alatt lehet felérni a mozgólépcsőn, 

mint egyébként. Ennek a magatar-

tásnak viszont az oka a várakozás 

lesz. Vagyis általánosan kifejezve az 

egyéni előrejutás oltárán áldozzuk 

fel a rendszeroptimumot. A mozgó-

lépcsők üzemi sebessége állandó 

jelleggel nem növelhető, vagyis a 

kapacitás emelésére egy újszerű al-

kalmazási módszer szükséges.

A KAPACITÁSNÖVELÉS 
LEHETSÉGES ESZKÖZE

Lejutáskor a várakozási probléma 

jellemzően nem markáns, hiszen 

az érkezés kvázi sztochasztikus, a 

probléma inkább feljutáskor van, 

ekkor alakulhat ki tömeg a moz-

gólépcsők előterében. Cél tehát 

– egyéb megoldási lehetőség hí-

ján – a szokás megváltoztatása, 

mégpedig úgy, hogy új szabályt 

lenne célszerű bevezetni bizonyos 

mozgólépcsők egyes időszakokban 

történő használatára vonatkozóan. 

A szabály egyszerű: a mozgólépcső 

mindkét oldala használható legyen, 

úgy, hogy az A utas az első fok 

jobb oldalára, B utas a második fok 

bal oldalára, C utas a harmadik fok 

jobb oldalára álljon fel – és így to-

vább. Ekkor is megvalósul az egyes 

utasok előtt és mögött tartandó 1 

üres lépcsőfok, amely szabad teret 

eredményez, viszont a mozgólép-

cső kapacitása így megduplázható. 

Amíg ma az utas csupán vár arra, 

hogy legyen 1–2 szabad fok a moz-

gólépcsőn, addig e rendszernek 

az alkalmazásával ez idő alatt már 

2 utas is felszállhatna rá. Ez képes 

megszüntetni a mozgólépcsők 

előtt kialakuló torlódást, amelyet 

egy szűk körben elvégzett gyakorla-

ti tesztelés is igazol. Ugyan, ez meg-

gátolja a lehetőségét annak, hogy 

valaki siessen, de a globális optimu-

mot elérve az egyes metróállomá-

sokon a mozgólépcsők kezdetén 

máris egy digitális kijelzőn ki le-

hetne írni, hogy a feljutás (például 

a Széll Kálmán tér esetén) valóban 

103 másodperc, mert a várakozás 

már a múlté lenne. Ezen beavat-

kozással a mozgólépcsőn töltött 

idő nem változna, csupán a teljes 

feljutási idő, amelybe beletartozik a 

várakozás is (ami ezáltal többnyire 

eltűnne). Ez a kiszállásnál sem fog 

gondot okozni, mert lesz elegen-

dő hely az egyes emberek között. 

A mozgólépcső alján lévő kijelzőn 

feltüntetésre kerülne az az idősáv, 

mikor ennek az alkalmazása köte-

lező érvényű lenne. A ferdealagút 

közepén további kijelző hívná fel a 

figyelmet arra, hogy még várhatóan 

hány másodperc, amíg eléri az utas 

a felszínt. A kijelzőkön megjelenő 

digitális óra másodpercet is kijelez-

ve tenné még inkább tervezhetővé 

az utazást, ezáltal az átszállások is 

könnyebben megvalósulhatnak, és 

az egész utazási folyamat tervezhe-

tőbbé válik mind felfelé, mind lefelé

 irányban is.

AZ EHHEZ SZÜKSÉGES 
UTASTÁJÉKOZTATÁS

A módszer működéséhez szükséges 

az utastájékoztatás fejlesztése is. Az 

imént említett, újonnan elhelyezen-

dő kijelzőkön piktogramok segítsé-

gével az átszállási lehetőségeket is 

célszerű feltüntetni, amelyek valós 

időben mutatnák az induló járato-

kat, beleszámítva a hozzájuk szüksé-

ges gyaloglási időt is. A valós idejű 

utastájékoztatás alapja az egyes 

részrendszerek közötti folyamatos 

és állandó jellegű intelligens kom-

munikáció. Tehát például a Széll Kál-

mán téren, a mozgólépcső alján hiá-

ba mutatná a kijelző, hogy az 59-es 

villamos 1 perc múlva indul, hogyha 

a lépcsőn való feljutás önmagában 

több, mint másfél perc. Ehhez a For-

galomirányítási és Utastájékoztatási 

Rendszer olyan a módosítására van 

szükség, hogy valóban használható 

információk kerüljenek közlésre, így 

a pontos időszükségletek és a pon-

tos idők az utasok biztonságérzetét 

is javítanák. Emellett szükséges új 

utastájékoztató kijelzők elhelyezé-

se is, illetve a már meglévők elhe-

lyezésének átgondolása. A moz-

gólépcsőn lefelé való utazáskor az 

időszükséglet mellé irányonként a 

következő metrószerelvények pon-

tos indulási időpontját is szükséges 

lenne feltüntetni (a metró zárt üze-

méből adódóan ennek megvalósí-

tása lehetséges). Lejtmenetben, ha 

nem telített a mozgólépcső, akkor 

az utasnak lenne lehetősége kicsit 

sietni, ha van rá lehetősége és min-

denképpen el akarja érni a korábbi 

szerelvényt.

A mozgólépcső teljes kihasználá-

sának üzemi, közlekedésszervezési 

okai mellett komoly lélektani hatá-

sa is van, hiszen e sorok írójának is 

több ismerőse van, aki azért nem 

mer metrózni, mert fél, hogy le-

esik a mozgólépcsőről a ferdealag-

útban. Abban az esetben, ha sok 

ember használja egyszerre, úgy 

a félelem mértéke számottevően 

csökken, hiszen a nagy mélységre 

való látótér is szűkül, a tömeg biz-

tonságérzetet ad, így nyugodtabbá 

válik az is, aki egyébként fél.

Ahhoz, hogy az új szokást az uta-

zók elfogadják és elkezdjék hasz-
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nálni, a módszer bevezetése előtt 

legalább egy hónappal érdemes 

egy célzott és következetes marke-

tinget, kampányt felépíteni a köz-

lekedésszervező és a szolgáltató 

részéről interneten és nyomtatott 

formában egyaránt, adott esetben 

próbanapokat tartva. A módszert 

csúcsidőben és elsődlegesen felfe-

le haladáskor (hegymeneti üzemű 

mozgólépcsőknél) célszerű alkal-

mazni, azonban a könnyebb kom-

munikáció érdekében szükséges 

lehet a teljes időszakban történő 

felfele haladáskor e szabályt kö-

vetni. Ha kevesen utaznak (hajnali, 

esti órákban), akkor az a pár ember 

úgyis szabadon használhatja a ren-

delkezésre álló mozgólépcsőt, akár 

futás céljából is, nem igazán fog 

sokakat zavarni vele, csúcsidőszak-

ban viszont kiemelt jelentőségű e 

szabály betartásának fontossága, 

amely által csökkenthető a peron-

szinten egyidejűleg tartózkodók 

száma is.

AZ OPTIMALIZÁLÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ÉS TOVÁBBI 
LEHETSÉGES BEAVATKOZÁSOK

Az optimalizáláshoz és a koráb-

ban említett peron-túltöltöttségi 

probléma elkerüléséhez szükséges 

a gyorsabb mozgólépcsők alkal-

mazása is, amelyeket a fővárosban 

jelenleg a szovjet típusok jelen-

tenek. Amennyiben lehetséges, e 

mozgólépcsők maradjanak meg, 

ne legyenek kicserélve a korsze-

rűbbnek mondott, de valójában 

lassabb, plázákban is alkalmazott 

CNIM típusokra, mert ezek nagyban 

csökkentik az eljutási időt. A moz-

gólépcső sebessége is alapvető 

hatással rendelkezik az előtte kiala-

kuló torlódás számbeli és időbeli 

nagyságára. Ennek anyagi vonzata 

van (időpazarlás), de a korábban 

említett szokás-befolyásolás gya-

korlatilag komolyabb költségigény 

nélkül megvalósítható, amely által 

nagyban eltüntethetők a sorban ál-

lások,  a kihasználtság pedig nőhet, 

a feljutási idő összességében csök-

ken, a várakozási idő lényegében 

megszűnik, vagyis hamarabb kijut 

az utas a felszínre, és átlagosan ke-

vesebb ember fog a peronszinten, 

a metróállomáson tartózkodni.

A leírtak megvalósításához az utas-

tájékoztatásnak elsődlegesen abba 

az irányba kellene fejlődnie, hogy 

néhány másodperces (minél na-

gyobb) pontossággal már a met-

rókocsiból kiszállva tájékoztatva 

legyenek az utasok az egyes utak 

megtételének vagy az átszállási 

pontok elérésének időszükségleté-

ről. Például mennyi idő elérni egy 

buszmegállóba, vagy körülbelül 

mennyi időbe telik a Deák Ferenc 

téren átszállni egy másik metró-

vonalra. Ezek átlagos értékekkel 

tűréshatáron belül kiválóan meg-

határozhatóak, csupán mérések 

szükségesek hozzá. A sűrűbb és 

másodperc kijelzésére is alkalmas 

digitális órák elhelyezésével és az 

átszállási útszakasz felénél (vagy 

gyakrabban) történő információ-

közléssel az utas teljes bizonyos-

ságba kerülhet. Például az M2-es 

és M3-as metró közötti összekötő 

gyalogos alagútban irányonként 

célszerű lenne kijelezni a másik 

metróvonalon az egyes irányokba 

közlekedő következő szerelvények 

indulási idejét, alatta az odáig való 

eljutási idővel. Így az emberek ma-

ximálisan tudatában lehetnek an-

nak, hogy el fogják-e még érni a 

következő szerelvényt, vagy éppen 

egy picit sietniük kell a vízszintes 

szakaszon, esetleg teljes mérték-

ben ráérnek. Az említett gyalogos 

összekötő alagútban célszerű len-

ne az oszlopokkal elválasztott át-

járót a haladási irányok alapján két 

részre bontani, és ehhez a hozzájuk 

tartozó mozgólépcsőket is hason-

lóképpen üzemeltetni – ennek kí-

sérleti kialakításához, megvalósítá-

sához az M3-as metró felújításának 

időszaka akár alkalmas is lehetne.

A gyalogos utazási idő kiszámítha-

tatlanságának problémája a liftek 

esetén is megjelenik (legyen szó 

akár ferdeliftekről), de a haladásuk 

időszükséglete még pontosabban 

kiszámítható. Az éppen meghívott 

lift már kijelezheti azt az időt, hogy 

mennyi másodperc múlva fog ajtót 

nyitni ott, ahol az utas vár, és utá-

na még mennyi időbe telik, mire 

le/felmegy. Ez teljes pontossággal 

meghatározható. Emellett egy sta-

tikus értékkel jelezhetővé válik az 

is, hogy mozgólépcső használatá-

val mennyi idő lejutni az állomásra, 

vagy éppen onnan fel, mert adott 

esetben célszerű inkább egyik vagy 

másik megoldást használni, hiszen 

sok esetben nagy különbségek 

lehetnek (lásd: M4 Kálvin téri állo-

másán lift igénybevételével a fel-

színre jutni a legrosszabb esetben 

is 15 másodperccel gyorsabb, mint 

mozgólépcsővel – optimális eset-

ben közel egy perc is lehet a nyere-

ség). Mindennapi utazás során pe-

dig ez a kevésnek tűnő szám sokat 

számít, különösen, ha minden nap 

kénytelen az utas valamennyi időt 

elvesztegetni. A korábbi módszer 

továbbfejlesztett verziója az, hogy-

ha a peronszinten tájékoztatják az 

utast (mintegy motivációs célzat-

tal) arról, hogy még van-e ideje 

átszállni például az 59-es villamos-

ra (vagy már éppen nincs). Fon-

tosnak tartom hangsúlyozni, hogy 

SZERINTEM...
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az utastájékoztatási fejlesztések a 

mozgólépcső használatának racio-

nalizálásával karöltve a leginkább 

működőképesek. E beavatkozások 

minden bizonnyal enyhítenék az 

utazás közbeni stresszt is.

KIEGÉSZÍTŐ GONDOLATOK

A mozgólépcsők előtti torlódás 

kialakulásához vezető egyik fő ok, 

hogy az egész (vagy akár mindkét) 

szerelvényből mindenki egyszer-

re megy oda. Célszerű az utasok 

torlódását megszüntetni, annak 

mértékét csökkenteni. A leírtak al-

kalmazásával erre van lehetőség. 

Ezek mind növelik az utazásba ve-

tett bizalmat és csökkentik a stresz-

sz-szintet, amely az utazás során 

vagy annak következtében alakul 

ki. Nyugodtabbá válnak az embe-

rek, csak el kell hinniük a számolt 

értékek valódiságát, amely alapve-

tően a marketing feladata. A fen-

tebb említettek megnövelhetik az 

igényt a gyorsabb mozgólépcsők 

megtartására, újak beszerzése ese-

tén is e tényező figyelembevételé-

re.

A leírtakkal a tekintetben lehet vi-

tatkozni, hogy mi a fontosabb: az 

egyén nyeresége vagy a rendszer-

szintű javulás. Én úgy vélem, ha 

rendszerszinten összességében ja-

vul a helyzet, az a többség előnyé-

re válik, mindenkivel pedig úgysem 

lehet mindig jót tenni, bármennyi-

re is szeretnénk.

A cikkben leírtaknak nem célja el-

ítélni a mozgólépcsőn siető uta-

sokat, ellenben fel kívánja hívni a 

figyelmet a közlekedés e kisebb 

érdeklődésre számot tartó részére, 

hogy egyáltalán elgondolkodjunk 

azon, hogy biztosan jó-e az, ahogy 

manapság a mozgólépcsőket hasz-

náljuk.

Felvetődik persze a kérdés, hogy 

egyáltalán szükség van-e gyorsabb 

mozgólépcsőkre, azok optimális ki-

használására, vagy legyen inkább 

cél lelassítani egy kicsit ezt a túl-

zottan is rohanó világunkat, és ne 

akarjuk az embereket még inkább a 

rohanás felé orientálni? Egyáltalán 

irányíthatóak lennének-e olyannyi-

ra az emberek, hogy elfogadják a 

cikkben leírt optimális mozgólép-

cső-használatot, vagy pont emiatt 

vallana kudarcot a dolog? Biztat-

hatóak-e az emberek arra, hogy 

egymáshoz közelebb, szorosabban 

álljanak egy Covid-utáni világban? 

Ezek a kérdések messzire vezetnek, 

és nem is kívánok rájuk választ adni; 

a további gondolkodást az olvasóra 

bízom.

Felhasznált irodalom:

[1] FŐMERV Mérnöki Tervező Zrt. – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME): Metró 4 (FŐMTERV Zrt., 2015) 

ISBN 978-963-12-1919-7

[2] BKV Zrt.-től való adatigénylés az egyes mozgólépcsők emelőmagasságára, valamint típusára vonatkozóan

Valamennyi fénykép és ábra a szerző saját munkája.
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Technológiai fejlesztések 
a vasutaknál

ÉRDEKESSÉGEK Rovatvezető: Dr. Kormányos László

A CSEH VASUTAK 
JÁRMŰBESZERZÉSI TERVE

A Cseh Vasutak (České dráhy, ČD) a 

hazai mellékvonalakról is jól ismert 

Bzmot járművek kiváltására hirde-

tett széles körű iparági egyeztetést. 

A fő probléma, hogy a már elavult, 

de könnyű és alacsony befogadóké-

pességű, kifejezetten mellékvonali 

forgalomra szánt motorkocsik he-

lyettesítésére nem áll rendelkezésre 

alkalmas jármű a vasúti piacon. A kor 

elvárásainak megfelelő járművek be-

szerzésénél kiemelt figyelmet fordíta-

nának a szennyezőanyag-kibocsátási 

célok elérésére, ezért az úgynevezett 

„BEMU” (battery electric multiple 

unit) típusú, vontatási akkumulátorral 

kiegészített elektromos motorvonat-

ból mintegy 200 darab forgalomba 

állítása a kitűzött cél.

A vasúttársaság kilenc vasúti jár-

műgyártót kért fel a konzultációra. 

A tervek szerint az új, részben ala-

csony padlószintes motorkocsiknak 

50 ülő utast kell tudniuk elszállíta-

ni, akkumulátoros üzemben 80 km 

megtételére kell képesnek lenniük, 

és felsővezetékről, valamint állomási 

töltőpontokról is tudniuk kell a von-

tatási akkumulátorokat tölteni. Sike-

res fejlesztés esetén a csehországi 

mellékvonalak járműhelyzete hosszú 

időre rendeződne, amely más kö-

zép-európai vasúttársaságok számá-

ra is előremutató példát nyújtana.

Forrás:
https://zdopravy.cz/nahrada-za-810-

ceske-drahy-zvazuji-nakup-200-vozu-

na-baterie-pro-50-lidi-64909/

https://zdopravy.cz/hybridy-na-lokal-

ky-zatim-nemiri-ceske-drahy-ale-mlu-

vi-o-nadeji-od-vyrobcu-

113979/

HIDROGÉNCELLÁS VONAT JÁRT 
A CSALLÓKÖZBEN

Az Alstom gyár 2022 májusában 

egyhetes népszerűsítő kampányt 

tartott Csehországban és Szlovákiá-

ban a legkorszerűbb hidrogéncellás 

járművével, a Coradia iLint motor-

vonattal. A cseh 2 helyszínek mellett 

kiemelendő, hogy az attraktív jármű 

egészen a magyar határig, Révko-

máromig jutott. A szlovák gazdasági 

miniszter reményét fejezte ki, hogy 

2024-re Érsekújvár és Privigye között 

hasonló motorvonatok állnak forga-

lomba, miután a kormány elfogadta 

a szlovák nemzeti hidrogénstratégiát, 

amelynek része a technológia vas-

úti alkalmazásának támogatása is. A 

kétrészes motorvonat 160 ülőhellyel 

rendelkezik, legnagyobb sebessé-

ge 140 km/h, továbbá egy töltéssel 

400–600 km megtételére alkalmas.

Forrás:
https://www.rai l tech.com/infra-

structure/2022/05/25/hydrogen-tra-

in-could-run-in-slovakia-by-2024- 

says-minister/A ČD 810-es és 814-es sorozatú járművek kiváltása a cél
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https://newsbeezer.com/slovakia-

eng/sulik-plans-to-introduce-the-fir-

st-hydrogen-train-in-slovakiabefore-

the-elections/

SIEMENS MIREO PLUS H

A Siemens Mobility Mireo Plus H mo- 

torvonatából a németországi Heidek-

rautbahn 7 hidrogéncellás egységet 

rendelt. A megrendelés a járművek 

leszállításán túl 10 éves üzemelte-

tési szerződést is tartalmaz, ezzel is 

ösztönözve a gyártót a megbízható, 

hosszú élettartamú alkatrészek fel-

használására, valamint a járművek 

magas szintű rendelkezésre állására. 

A kétrészes, alacsonypadlós jármű-

vek egy töltéssel 600 km hosszú út 

teljesítését garantálja a gyártó, az 

üzemanyagcellák újratöltése megkö-

zelítőleg negyedórát vesz igénybe. A 

motorvonat végsebessége 160 km/h, 

használata a hidrogén töltőállomás 

kiépítésén túl nem igényel semmi-

lyen más beruházást. A hibrid hajtás-

rendszer érdekében az üzemanyag-

cellák mellett a járművekbe vontatási 

akkumulátort is beépítenek.

A Heidekrautbahn Berlintől északi 

irányban található, az ismertetett 

járművek 2024-ben állnak forgalom-

ba az újranyíló Basdorf és Berlin-Wil-

helmsdruh közötti vasútvonalon. A 

hidrogéncellás vonatok forgalomba 

állítása egy kísérleti projekt keretében 

valósul meg, amely a német szövet-

ségi kormány és Berlin-Brandenburg 

Régió együttműködésének köszön-

hetően jött létre. A Siemens Mireo 

Plus H forgalomba állásától évente 

3000 tonna szén-dioxid kibocsátás és 

1,1 millió liter gázolaj megtakarítását 

várják.

Forrás:
https://www.railwaygazette.com/

traction-and-rolling-stock/heidek-

rautbahn-hydrogen-trains-to-besupp-

lied-with-full-maintenance-packa-

ge/61960.article

SZUPERKONDENZÁTOR ÉS A 
GYORSÍTÁSI SZAKASZ

Két thaiföldi kutató, Joachim J. 

Mwambeleko és Thanatchai Kulwo-

rawanichpong a Matlab program-

rendszer segítségével szimulálta 

villamosok mozgási jellemzőit. Javas-

latuk alapján olyan hibrid rendszerű 

villamosüzemek lennének megvaló-

síthatóak, amelyek esetében a felső-

vezetéket szakaszosan, a megállóhe-

lyek környékén elegendő kiépíteni. 

Az elv a szuperkondenzátor alkalma-

zását a hagyományos felsővezetéki 

üzemmel egyesíti, elérve ezzel, hogy 

a felsővezetéki beruházási költségek 

csökkenthetőek legyenek. Az ered-

mények azt mutatják, hogy ameny-

nyiben a gyorsításkor a jármű még 

nem a szuperkondenzátor energiáját 

használja, úgy 44%-kal csökkenthető 

a bennük elhelyezett energiatároló 

egység kapacitása.

Forrás:
https://www.sciencedirect.com/scien-

ce/article/abs/pii/S2352152X21009713

Az Alstom motorvonata Nyitra állomáson

A Siemens Mireo Plus H látványterve
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9 eurós jeggyel 
Németországban 
– tapasztalatok 
első kézből

DOMSZKY ZSOLT

2022 júniusában Németország 

északi részén a szerző kipróbálta 

a 9 eurós jeggyel történő utazást. 

Az utazások kiinduló pontja Bré-

ma volt, innen csillagtúrákat tett 

a szerző. Amit elöljáróban fontos 

megemlíteni, hogy a németek 

rendkívül nyitottak voltak erre az 

új jegytípusra még úgy is, hogy 

alapvetően Brémában és vonzás-

körzetében amúgy is környezet-

tudatosan közlekednek, a vasúti 

és kerékpáros közlekedés nagy 

hangsúlyt kapott eddig is. Ettől 

függetlenül, vagy éppen ezért(?) 

a várakozás szerint az autóval 

közlekedők 20%-át szeretnék át-

csábítani vonatra, amely cél jó 

arány lenne. Fontos, hogy a jegy-

hez jutás rendkívül egyszerű és 

a külföldiek számára is könnyen 

elérhető. A jegyre használójának 

a nevet kell ráírni és arcképes 

igazolványt kérhetnek hozzá el-

lenőrzéskor, tehát az személyhez 

kötött, nem átruházható. Akinek 

éves bérlet-„előfizetése” van, an-

nak a használónak a közlekedési 

társaság/szövetség az előfizetés 

havi díját automatikusan a 9 eu-

rós tarifára konvertálta. 

Fontos, hogy vonatok esetében 

legfeljebb a regionális járatokra 

érvényes a jegy, így hosszabb uta-

zások esetén többször át kell száll-

ni. A városi buszokra, villamosra, 

metróra a jegy korlátozás nélkül 

érvényes. A jegy Bréma környékén 

elsősorban a nyugdíjasok (60 éven 

felüliek) és a 20–30 éves korosztály 

számára vonzó. Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy főleg hétvégén 

és a kiránduló forgalmat tekintve 

esetenként munkanap is óriási tö-

megek veszik igénybe a vonato-

kat, ami a munkába járást már-már 

akadályozza. Az eddig kényelmes 

hivatásforgalom helyett a vonatok 

zsúfoltakká kiszámíthatatlanokká 

váltak, mivel időnként korábban 

nem látott tömegek veszik igény-

be azokat. További fő probléma a 

kerékpárszállítás, hiszen zsúfoltság 

esetén a vasúttársaság nem enge-

di a bringával történő felszállást.

Másik kedvezőtlen hatás a ké-

sés. Németországban mindenütt 

ütemes, kiszámítható menetrend 

van, jó átszállási kapcsolatokkal. 

A zsúfoltság miatt azonban nem 

ritkák a 10–25 perces késések 

egyes vonatoknál, ami korábban 

szinte elképzelhetetlen volt. A fia- 

talabb korosztályt a zsúfoltság 

különösebben nem zavarja a ki-

ránduló forgalomban, az időseb-

bek azonban éppen erre panasz-

kodtak, főleg az ülőhely hiányára. 

További probléma a kerékpár- és 

kutyaszállítás lehetőségének bi-

zonytalansága.

ÉRDEKESSÉGEK
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A szerzőnek, mint turistának 

rendkívül jó ez a bérletkonstruk-

ció, Brémában a városi hetijegy 

24 euró, amely helyett a töre-

dékéért lehet utazni nem csak 

a városban, de a régióban is. Az 

anyagi vonzaton kívül rendkívüli 

előnye a 9 eurós jegynek, hogy az 

utasnak a jegytípus kiválasztását 

követően nincs további feladata, 

megvásárlása során csak a fizetés, 

továbbá nem kell külön érvénye-

síteni sem.
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SA JTÓKÖZLEMÉNY

Emlékeztető: 
az MTA Közlekedés- és Járműtudományi 
Bizottságának üléséről

DR. HABIL. HORVÁTH BALÁZS–DR. HABIL. TÖRÖK ÁDÁM

A 2022. március 23-án szerdán, 

14:00–16:15h között az MTA ZOOM 

rendszerében tartott ülést Dr. Tö-
rök Ádám elnök nyitotta meg, aki 

a 2022. évi első tudományos ülésen 

bevezetőjében köszöntötte a meg-

jelent 36 főt. 

Elsőként Dr. Kormányos László A 

személyszállítási aktuális kérdései a 

MÁV-START hálózatán c. előadása 

alatt ismertette a vasúti személy-

szállítás kérdéseit. Ismertette a 

COVID–19 hullámainak hatásait az 

utasforgalomra. Elmondta, hogy 

az első legrosszabb hullámban az 

utasforgalom 80%-a eltűnt. Átla-

gosan 50%-os utasszámcsökkenést 

jelentett a vírus. Lassan visszaáll az 

utasszám a korábbi 80%-os szint-

jére, de ez a szám pontatlan, mert 

csupán díjfizetési adatokon alapul. 

A vírus VI. hullámának lecsengését 

követően az ukrán háborús válság 

újra próbára tette a magyar vas-

úti közlekedést. A háborús válság 

okozta menekültáradat kezelésé-

ben kulcsfontosságú szerepet ját-

szott a vasút, ezzel kiderült a vasút 

stratégiai szerepe. Kormányos Lász-

ló előadásában kiemelte a vasút 

zöldítésének fontosságát, a fenn-

tartható fejlődés kulcsszerepét. Ki-

emelte továbbá a digitalizáció fon-

tosságát, amely elengedhetetlen a 

hirtelen változó igényekre történő 

rugalmas reagálás szempontjából. 

Előadásában ismertette, hogy az 

Európai Unió vasúti személyszállí-

tása interoperábilis lett, átjárható, 

fenntartható közlekedési móddá 

vált. Elmondta, hogy a MÁV-Start 

kiemelten kezeli Budapest elővá-

rosi közlekedését. Végezetül kitért 

a modern, digitális, távmegoldások 

implementációjára. 

Horváth Ferenc előadásában ösz-

szefoglalta az autóbuszüzem eltérő 

hajtástechnológiai megoldásait, 

azok gazdasági, környezeti hatása-

it. Ismertette a különböző beszer-

zési költségeket és az alternatív 

hajtásmódok megnövekedett kar-

bantartási és fenntartási költségeit. 

Az általános bevezetést követően a 

Volánbusz specifikus tapasztalatok 

megosztására tért ki. Bemutatta a 

sűrített földgáz, biogáz általános 

tulajdonságait, majd a Volánbusz 

tapasztalatokat (Szeged, Zala-

egerszeg, Nyíregyháza, Debrecen, 

Miskolc, Budapest, Kaposvár). Ki-

fejtette továbbá a CNG buszok jö-

vőbeli beszerzési terveit. Elmondta 

a CNG buszok előnyeit, kiemelte a 

kedvezőbb emissziós karakterisz-

tikát, majd kitért a hátrányokra is, 

magasabb vételár, magasabb 

fenntartási költség. A CNG buszok 

után előadásában ismertette az 

elektromos autóbuszok általános 

tulajdonságait, majd kitért a Vo-

lánbusz tapasztalataira (Budapest, 

Pécs, Paks). Előadásában végezetül 

bemutatta a jövőbeli elektromos 

autóbusz-beszerzéseket is. 

Dr. Lakatos András előadásában 

kifejtette, hogy a magyarországi 

távolsági, illetve regionális közleke-

désben lévő párhuzamos autóbusz- 

és vasútvonalak jelenleg is aktuális 

és visszatérő kérdéskört jelentenek. 

A fenntartható közlekedés meg-

követeli, hogy a különböző közle-

kedési módok egymás kiegészítői 

legyenek, amelyhez elengedhetet-

lenül szükséges a párhuzamosan 

futó vonalak vizsgálata. Az általa is-

mertetett modell az utazási láncok 

definiálására és azok különböző pa-

raméter-értékeire épül (eljutási idő, 

eljutási távolság, mint felhasználói 

paraméterek, illetve a férőhelyre 

vonatkozó fajlagos költség, mint 

üzemeltetői paraméter), amelyek 

közötti összefüggések feltárása 

regresszióanalízis-módszerrel tör-

ténik. A függvények vizsgálatából 

meghatározhatóak az optimális 

távolság-határértékek üzemeltetői 
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és felhasználói szempontból egy-

aránt. A modell alkalmazhatósága 

Budapest és 15 megyeszékhely, 

illetve megyei jogú város közötti 

utazási lánc definiálásával került 

bemutatásra. A párhuzamos, re-

gionális vonalak kérdéskörének 

tudományos elemzése egy komp-

lex, egyben általánosan alkalmaz-

ható modell segítségével történik, 

amelynek alapját a vonalakon elér-

hető szolgáltatási színvonal és de-

mográfiai adatok felhasználásával 

kiszámított minőségimutató-érté-

kek adják. Az optimalizálás során 

minőségimutató-értékekre vonat-

kozó intervallumhatárok kerültek 

meghatározásra a célfüggvények 

alapján, amelyek validálása a pár-

huzamosan futó autóbusz- és vas-

útvonal utasszámadatai és a kínált 

eljutásiidő- és eljutásiköltség alapú 

modell értékelésével történik. 

Dr. Winkler Ágoston végül a vá-

rosok fejlődésével párhuzamosan 

kialakuló optimális hálózatokról 

tartott előadást. Egy konkrét hazai 

település – Győr – példáján. Győr 

városát az elmúlt mintegy száz 

évben folyamatos fejlődés jelle-

mezte: népessége az 1920-as évek 

óta több, mint kétszeresére nőtt 

(cca. 60 ezerről mintegy 130 ezer 

főre), és területe is jelentős mér-

tékben bővült a számos hozzácsa-

tolt községnek köszönhetően. A 

növekedést kiemelkedő gazdasá-

gi, ipari és kulturális fejlődés kísér-

te, amelynek eredményeképpen 

több alközpont is kialakult a tele-

pülésen, ami természetes módon 

magával vonzotta a 95 éve létező 

helyi autóbusz-közlekedési háló-

zat folyamatos átalakulását, a vál-

tozó igényekkel és lehetőségekkel 

összhangban. Fontos tapasztalat 

volt, hogy a forgalomirányítás mo-

dernizálása lényeges, de nem az 

egyetlen feltétele a decentrumok-

tól független vonalak létrehozásá-

nak és üzemeltetésének. A forga-

lomirányítás telematikai alapokra 

helyezése mellett is szükség van 

arra, hogy bizonyos kiemelt végál-

lomásokon rendelkezésre álljanak a 

járművezetők számára az elvárható 

pihenési lehetőségek (fűtött tar-

tózkodó, mosdó, étkező), valamint 

az optimális fordaszervezés szem-

pontjából is hatékony, ha több 

vonal járatai ugyanarról a helyről 

indulnak, mivel így jóval több kom-

binációs lehetőség áll rendelkezés-

re a fordák tervezésekor a vonalak 

között, mint ha mindenhol csak 

egy-egy vonal járatai fordulnának 

elő. 

E SZÁMUNK SZERZŐI:

Dr. habil. Csiszár Csaba okl. közlekedésmérnök, közlekedéstudományok PhD, közlekedés- és járműtudományok MTA doktora, a BME  
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék egyetemi docense; Darai Lajos vasúti távközlési és biztosítóberendezési  
üzemmérnök, a BKV Zrt. Metró Üzemigazgatóság projektmérnöke; Domszky Zsolt a BKK Zrt. forgalmi technológia senior munkatársa;  
Hári Ernő okl. közlekedésmérnök, okl. szakközgazdász, okl. minőségirányítási szakmérnök, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetője;  
Héri József gépészmérnök, a BKV Zrt. Metró Üzemigazgatóság üzemigazgatója; Dr. habil. Horváth Balázs okl. közlekedésmérnök, köz-
lekedéstudományi PhD, egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja és Köz-
lekedési Tanszékének vezetője; Kovács Gergő okl. közlekedésmérnök, a Mobilissimus Kft. munkatársa; Dr. Németh Balázs okl. gépész-
mérnök, református lelkész, közlekedéstudományi PhD, a SZTAKI tudományos főmunkatársa, BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Kar Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének tudományos munkatársa; Dr. Németh Zoltán Ádám fizikus, fizika PhD, a Szegedi Közle-
kedési Kft. közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezetője; Nagy Viktor Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpont Anyag-
tudományi és Technológiai Tanszék egyetemi tanársegédje, kutatómérnöke; Szigeti Dániel okl. közlekedésmérnök, urbanista szakmér-
nök, az AKKA Germany GmbH vezető mérnöke; Dr. Takács Péter gépészmérnök, közgazdász szakmérnök, regionális tudományi PhD,  
a BKV Zrt. Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság vezérigazgató-helyettese; Dr. habil. Török Ádám okl. közlekedésmérnök, közlekedéstudományi 
PhD, gazdálkodás- és szervezéstudományi PhD, a BME KJK dékánhelyettese és a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék egyetemi 
docense, valamint a KTI Nonprofit Kft., Közlekedés Stratégiai Osztály tudományos tanácsadója.

Helyreigazítás: az előző nyomtatott lapszámunk 32–41. oldalain szereplő cikkben a budapesti Duna-hidak neveit tévesen kötőjellel írtuk. 
Ezúton kérünk elnézést Olvasóinktól és a Szerzőktől. 

A következő lapszámok az alábbi témák köré csoportosulnak:
 • új közlekedési technológiák – 2. rész
 • közlekedés és haváriahelyzetek
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A Közlekedéstudományi Egyesület 
2022. évi konferenciái

A további részletekért kérjük, látogassa meg honlapunkat:
https://ktenet.hu/esemenynaptar

Várjuk szeretettel rendezvényeinken!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványhelyzet miatt a meghirdetett élő 
konferenciáink az online térbe kerülhetnek. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a konferenciákkal kapcsolatos híreinket. 

Közlekedéstudományi Egyesület 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Tel: + 361 353 2005, +361 353 0562  •  E-mail: info@ktenet.hu  •  Web: www.ktenet.hu

City Rail 2022 Tudományos konferencia és 
a XXII. Városi Közlekedés Aktuális Kérdései c. Konferencia

Balatonfenyves, 2022. szeptember 7–8. 

Határok nélküli partnerség
Balassagyarmat, 2022. szeptember

Vasúti távközlési és biztosítóberendezési konferencia
Bikal, 2022. október 5–6.

V. Magyar Közlekedési Konferencia – 46. Útügyi Napok
Eger, 2022. október 11–13.

XVIII. Pályafenntartási konferencia
Bikal, 2022. október 25–26.

Új megoldások a közösségi közlekedésben 
fenntarthatóság-integráció-finanszírozás

Bikal, 2022. november 3–4.

XXIII. Szegedi Közlekedési Konferencia
Szeged, 2022. november 24–25.


