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1. Kerékpáros statisztika (BKK)
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2. Az igény megfogalmazása

CAF és TATRA típusú járműveken a kerékpárszállítás megvalósítása

• TATRA T5C5/T5C5K villamoson 1 kerékpár/kocsi

• 9 modulos villamoson 1 esetleg 2 kerékpár

• 5 modulos villamoson 1 kerékpár

• Egyszerű használhatóság

• Tartós konstrukció

• Jelentős megbontás nélküli kivitelezés

• A szállíthatóság jelölése matricával



3. Összehasonlítás

Előnyök

• Magasabb fokú mobilitás

• A kerékpáros közösség 

elégedettsége

• A funkciók növelése 

utazóközönségi spektrumot 

tágít

Hátrányok

• Utascsere lassítása

• Zsúfolt járatokon feszültségkeltés

• Korlátozott darabszámú kerékpár 

szállítása

• A kerékpár helytelen rögzítése esetén 

balesetveszély



5. Példák a nagyvilágból

Stuttgart, Németország

(Pótkocsi)



5. Példák a nagyvilágból

Trieszt, Olaszország

(Hordozó konzol)



5. Példák a nagyvilágból

Szeged, PESA

(korlát + keréktartó + tépőzár)



5. Példák a nagyvilágból

MÁV

(korlát + biztonsági öv)



5. Példák a nagyvilágból

Fogaskerekű, Budapest

(Felhajtható ülések)



5. Kerékpárszállítás a Budapesti Fogaskerekű Vasúton

• 1993-ban került beépítésre, ekkor 8 kerékpár befogadására alkalmas

• 2014-ben a jelentkező igény miatt 16 kerékpár szállítására is alkalmassá 

tették

• Lehajtható ülésekkel biztosítható, hogy kihasználatlanság esetén (őszi-téli 

időszakban) ülő utasok is igénybe vehetik a helyeket

• Ez egyben konfliktusforrás is a kerékpárosok, a többi utas és a járművezetők 

között



6. Megvalósíthatóság TATRA járműveken

• Csőkonzol tervezése és gyártása

• KAUTEX csőborítás felhelyezése

• Ipari tépőzár a rögzítéshez

• Kerékhatároló műanyag blokkok gyártása, felszerelése

• Hatósági engedélyek



5. Szemléltetés



5. TATRA konklúziók

• Magas padlószint

• A ráncajtó és a kapaszkodó közötti szűk helyen kell beemelni a 

kerékpárt

• A nyitott ajtó a kerék behelyezését nehezíti

• A rögzítés megoldott, de a mozgatás kellemetlen

• Lassú utascsere és kényelmetlenség gyakorlatlan kerékpárosnál



6. Megvalósíthatóság CAF járműveken

• Ülések áthelyezése

• Konzol átalakítása

• Tároló tervezése, gyártása, beszerelése

• Keréktartó tervezése, gyártása, beszerelése

• Hatósági engedélyek



6. CAF villamos belső moduláris kialakítás



6. Szemléltetés (meglévő konzolok használata)



5 modulos CAF kialakítás tervezet



9 modulos CAF kialakítás tervezet



CAF utastér problémák



CAF konklúziók

• Az alacsony padlószint miatt nem 

kell emelni a kerékpárt

• Az utastér kialakítás eredeti 

meghagyása „akadálypályát” 

képez

• Kapaszkodók, jegykezelők 

helyének módosítása is szükséges



Köszönöm a figyelmet!

nagyist@bkv.hu


