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 SZERVEZETI HÍREK   
 
 
A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2022. április 25. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a 2022. májusi Hírlevélben megjelentetni kívánt anyagokat a 

megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 
 

KTE szervezeti eseményei: 
 

Országos Intézőbizottsági Ülés 

Időpontja: 2022. április 28. (csütörtök) 11:00 

Helyszín: Volán Egyesülés Székház, Tapolczai Kálmán terem (1066 Budapest Teréz krt. 38.)  

 

Országos Elnökségi Ülés és Küldött-közgyűlés 

Időpontja: 2022. május 19. (csütörtök) 10:00  

Helyszín: Budapest, szervezés alatt  

 

Rendelkezés az SZJA 1%-áról a KTE javára 

Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkezett a 2021. évi személyi jövedelemadójának 1%-áról, 
támogasson bennünket azzal, hogy nekünk ajánlja fel az előző évi SZJA-ja 1%-át. Ehhez az alábbi linken 
letölthető rendelkező nyilatkozat használható: 

 >>1% RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A KTE JAVÁRA<< 

A személyi jövedelemadó bevallás határideje 2022. május 20. 

További részletekért kattintson az alábbi képre 

 

 

2022. 

04. 
április       ® hírlevél 

hírlevél  

https://ktenet.hu/uploads/2022/21EGYSZA.pdf
https://ktenet.hu/uploads/2022/21EGYSZA.pdf
https://ktenet.hu/ado-egy-szazalek
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Tagdíjfizetések 

Tájékoztatjuk Tagtársainkat, hogy a Küldöttközgyűlés 2021. májusi 26-i 

ülésének határozata alapján új tagdíjakat határoztak meg: 

 Egyéni tagdíj: 3.000 Ft/év. 

 Diák- és nyugdíjas tagdíj: 1.500 Ft/év. 

 Örökös tagok tagdíja: továbbra is 0 Ft. 

  

 

A KTE működésének segítése egyéni támogatással 

 

Az egyéni tagdíj megfizetése mellett Ön nagyon sokat segíthet működésünkk 

feltételeinek stabilizálásában, ha a lehetőségéhez mért összeggel a tagdíjon túl is 

támogatást nyújt.  Amennyiben Önnek lehetősége van arra, hogy támogassa is az 

Egyesületet, akkor  Ön a társadalmi felelősségvállalásban nagyobb mértékben járul 

hozzá a  több, mint 70 éves KTE közhasznú feladatainak ellátásához és működéséhez. 

A tagdíjfizetés módjai: 

 

  A tagdíjak és a támogatások befizetése az eddig megszokott módon, a KTE Titkároknál,l, a KTE Irodában 

vagy átutalással történhet. 

Tagdíjfizetés személyesen a KTE Irodában 

A személyes tagdíjfizetés a KTE Titkároknál az eddig megszokott módon történhet. Az Irodában jelenleg 

hétfőtől-csütörtökig: 09:00-15:00-ig, pénteken 09:00-14:00-ig lehet tagdíjat fizetni. 

Tagdíjfizetés átutalással 

Átutalással a 10200823-22212474-00000000 sz. K&H Bank számlánkra (számlatulajdonos: 

Közlekedéstudományi Egyesület, közlemény: név, születési idő, anyja születési neve) tudnak tagdíjat 

fizetni. 

Támogató segítségében bízva, 

 

Üdvözlettel: 

Dr. Tóth János 

főtitkár 
  

 

KTE tagkártyák 
 

A KTE Titkársága ezúton szeretné kérni az Egyesület tagjait, hogy a kifizetett tagkártyák átvehetőségéről 

előzetesen telefonon szíveskedjenek érdeklődni. Telefonszám: +36 1 353 2005  
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Felhívás a Csány László díj kitüntetés javaslatára 

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési 

minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére Csány László díj kitüntetést 

alapított. Ezt a kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, 

akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint 

  kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy 

építőként, 

  akik alkotói tevékenységükön túl a közlekedés területén működő mérnökök képzésével, társadalmi 

illetve 

  tudományos tevékenységükkel a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették a magyar 

mérnökök nemzetközi elismertségét növelték. 

 

A kitüntetést megtestesítő kisplasztikára - az alkotó szobrászművész által szignózva - Csány László 

domborított portréja, valamint, „Csány László díj” és „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat, 

a kitüntetett neve, és az adományozás éve kerül. 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat elnöksége, bármely szakosztálya, 

területi szakcsoportja, vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen. 

A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással eredeti aláírással ellátott nyomtatott 

dokumentumként, valamint elektronikus levélként pdf formátumban 

2022. április 20-ig a Kuratórium Elnökének: Kiss Károly (FŐMTERV, 1024 Budapest, Lövőház utca 37.) 

postai és a kiss.karoly@fomterv.hu elektronikus levelezési címre („Csány László Díj-javaslat” tárgy 

megjelöléssel) kell eljuttatni.  

További részletek >>>ITT<<< olvashatóak. 

 

FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE 
 

 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

 
 

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét a Közlekedéstudományi Egyesület 2022. évre vonatkozó 
rendezvényeire, melyekre nagy szeretettel várjuk jelentkezését. 

 
A 2022. évre vonatkozó nagyrendezvény táblázat >>>ITT<<< tekinthető meg. 

 
 

 

XXII. Közlekedésfejlesztési és beruházási Konferencia 

Időpont: 2022. április 05-07. 
Helyszín: Bükfürdő, Caramell Hotel 
Szervező: Vas Megyei Területi Szervezet 

 

mailto:kiss.karoly@fomterv.hu
https://ktenet.hu/aktualis-informaciok/felhivas
https://www.ktenet.hu/uploads/2022/2022_ev_nagyrendezvenytervezet.pdf
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Továbbra is szeretettel várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését! 

Részvételi díj: 

KTE tag részére (3 nap): 85 900 Ft + Áfa/fő +szállás 

nem KTE tag részére (3 nap): 92 900 Ft + Áfa/fő +szállás 

 

A KTE Közlekedéstudományi Egyesület Vas Megyei Területi Szervezete a Vas Megyei Mérnöki 

Kamara megbízásából szakmai továbbképzést szervez a közlekedési szakterületen jogosultsággal 

rendelkezők részére. 

Továbbképzés dátuma: 2022. április 05. kedd, 14:00-18:55 

Továbbképzés helyszíne: Caramell Hotel (9740 Bük, Európa út 18.) 

Jelentkezési határidő: 2022. április 01. 

Továbbképzés díja: 7.500 Ft/fő 

A konferencia részletes programja, jelentkezés módja, kiállítói támogatói lehetőségek  
és a Mérnök Kamarai képzés részletei >>ITT<< olvasható. 

 
 

Közlekedési Kultúra Napja 

Időpont: 2022. május 11. 
Helyszín: Országos és nemzetközi rendezvény 
Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat, ITM, KTE Központi Iroda 

 

Részletek hamarosan elérhetőek lesznek a https://akkn.hu/ oldalon illetve az esemény facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/kozlekedesikulturanapja 

 

Közlekedési balesetek és a közlekedő ember  

XIV. Tudományos ülés és Workshop 

Időpont: 2022. május 20. 
Helyszín: Volán Egyesülés Székház Tapolczai Kálmán terem  

(1066 Budapest Teréz krt. 38.) 
Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat  Közlekedés-egészségügyi 

Szakosztály 
 

A konferencia fő témái: 

I. Gyerek az autóban (sérülések, mentés, megelőzés, kezelés) 

II. A segélykérés új eszközei a segítség gyorsabb eléréséhez 

III. Mikromobilitási (elektromos) járművek  sérülések, megelőzés 

Workshop, mikromobilitási járművek, bemutató, védőeszközök. 

 

A konferencia további részletei és a jelentkezés módja hamarosan elérhető lesz a honlapunkon.  

 

https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/xxii-kozlekedesfejlesztesi-es-beruhazasi-konferencia
https://akkn.hu/
https://www.facebook.com/kozlekedesikulturanapja
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III. Vasúti Forgalmi Konferencia 

Időpont: 2022. május 25-26. 
Helyszín: Sümeg, Hotel Kapitány**** 
Szervező: KTE Vasútüzemi Szakcsoport, MÁV Zrt. 

 

Jelentkezési határidő: 2022. május 16. 

Részvételi díj: 

KTE tag részére (2 nap): 73 500 Ft + Áfa/fő +szállás 

nem KTE tag részére (2 nap): 80 500 Ft + Áfa/fő +szállás 

 

A konferencia részletes programja, jelentkezés módja, kiállítói támogatói lehetőségek  

 >>ITT<< olvashatóak. 

 

XX. European Transport Congress -  

XII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia 

 

Időpont: 2022. június 9-10. 
Helyszín: Győr - ETO-Park Hotel 
Szervező: Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet, Széchenyi 

Egyetem, Központi Nagyrendezvény 
 

A konferencia honlapját és részleteit az alábbi linken tekinteti meg:  

https://cots.sze.hu/kezdolap  

 

KISRENDEZVÉNYEK 

 

 
Közösségi közlekedési szolgáltatás megbízhatóságának javítása 

 forgalomtechnikai eszközökkel 
 

Időpont: 2022. április 28. 15:00 
Helyszín: Főmterv Zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 37. földszinti tárgyaló 
Szervező: Városi Közlekedési Tagozat 

 
További részletek honlapunkon érhető el. 

 

 
 

Személyszállítás és tudomány 
online kerekasztal-beszélgetés 

 
Időpont: 2022. május 3. 14:00–16:00 
Helyszín: online, MS TEAMS 
Szervező: Gépjármű-közlekedési Tagozat Személyszállítási Szakosztály 

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/iii-vasuti-forgalmi-konferencia
https://cots.sze.hu/kezdolap
https://cots.sze.hu/kezdolap
https://cots.sze.hu/kezdolap
https://cots.sze.hu/kezdolap
https://cots.sze.hu/kezdolap
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozossegi-kozlekedesi-szolgaltatas-megbizhatosaganak-javitasa-forgalomtechnikai-eszkozokkel
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A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: 

dr. Bói Loránd, dr. Dabóczi Kálmán, dr. Denke Zsolt, dr. Kormányos László 
 

Moderátor:  

dr. Munkácsy András, a szakosztály elnöke 
 

Az online esemény helyszíne: 

MS TEAMS 
 

Az esemény előzetes regisztráció után mindenki számára nyilvános és ingyenes. 
 

Regisztráció itt: https://forms.gle/jdbNA8yRjxcowDNT7 

A regisztráció határideje: 2022. május 2. 12:00 
 

A csatlakozási tudnivalókat a regisztráció lezárása után küldjük el a megadott e-mail címre. 

 

 

BESZÁMOLÓ 
 

Beszámoló a XVII. Regionális közlekedés aktuális kérdései  
című konferenciáról  

 

Idén XVII. alkalommal rendeztük meg a Regionális Közlekedési Konferenciát a Közlekedéstudományi 

Egyesület szervezésében, a DKV Zrt. közreműködésével. A kétnapos rendezvénynek 2022. március 24-én a 

Kölcsey Központ, március 25-én pedig a DKV Zrt. telephelye adott otthont Debrecenben. 

A konferencia vezérfonalát a regionális közlekedés aktuális kérdései, illetve közlekedésfejlesztési irányai 

adták. Az eseményen többek között előadásokat hallhattunk a debreceni közösségi közlekedés 

fejlesztésiről, a MÁV-Volán integrációról, a vasút térségi fejlesztéseiről és a Volánbusz autóbuszparkjának 

megújításáról.  

Szó esett arról, hogy Debrecenben januártól 30 db Mercedes-Benz Reform és 4 db. Mercedes –Benz 

Conecto csuklós busz került átadásra. 2024 őszéig összesen 119 db. új jármű áll majd forgalomba. 

Bemutatásra került a térséget és a várost érintő útfejlesztések, valamint az épülő BMW gyárhoz kapcsolódó 

közúti- és vasútfejlesztési – már részben megvalósult - városi beruházások és az ezt érintő innovációs 

tervek.  

Az esemény nagy hangsúlyt fektetett a lehetséges közlekedésfejlesztési megoldások széleskörű 

bemutatására, illetve kiemelt szerepet kapott a Zöld Város - és a D2030 program ismertetése is, melyeket 

Debrecen város  két alpolgármestere adott elő. 

Miskolc és Szeged város közlekedési vállalatainak vezetői tájékoztattak bennünket Miskolc közösségi 

közlekedésfejlesztési megoldásairól és a szegedi vasútvillamos bevezetésének tapasztalatairól. 

Érdekes színfoltja volt a konferenciának a debreceni repülőtér meglátogatása ahol a repülőtér fejlesztéséről, 

a megközelítés lehetőségeiről és az új desztinációk bevezetéséről estt szó, majd egy szigorú repülőtéri 

beléptetés után, végig gurulhattunk a kifutópályán – egy autóbusszal.  

 

https://forms.gle/jdbNA8yRjxcowDNT7
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A konferencia befejezéseként a 140 éves Zsuzsi Erdei Vasútról hallhattunk, majd a DKV Zrt. 

tömegközlekedéshez kapcsolódó történeti kiállítását tekinthették meg a látogatók.  

Az előadások a KTE honlapjáról tölthetőek le: >>>IDE KATTINTVA<<< 

 

 
Tudósítás Kálnoki Kis Sándor könyvbemutatójáról 

 
 

A KTE Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár közös 

rendezésében nagy sikerű könyvbemutatót tartott március 29-én, amelyen 40 fő jelent meg. 

A bemutatón Kálnoki Kis Sándor (85) „Kereszteződések/Család és hivatás” címmel – magán kiadásban - 

megjelenő könyvét mutatta be a szerző, dr. Szekanecz Zoltán professzor úr moderálásban. 

A szerző életútját illetve írását az alábbiakban ismerhetjük meg: 

 

„Kereszteződések/Család és hivatás” címmel – magán kiadásban - megjelenik Kálnoki-Kis Sándor (85) 

emlékirata. A szerző Debrecenben születet, ugyanott a Fazekas gimnáziumban érettségizett 1955-ben és 

ugyan abban az évben a Zenedében fejezte be zongora szakon a konzervatóriumi tanulmányait. 79 éve 

DVSC drukker. A mérnöki oklevél megszerzése után rövid ideig kivitelezőként dolgozott Debrecenben, majd 

1967-69 között Szokolay Örs építésszel közösen készítették el azt a városrendezési tervet, amely új hálózati 

elemekkel (Kiskörút, Hunyadi utca, és a napjainkban befejeződő nyugat oldali kiskörút) lehetővé tette a 

gyalogos városközpont létrehozását. A szerző szakmai tevékenységét és családja történetét összefonódva, 

sztorizva meséli el, amint azt teszi számtalanszor, fehér asztal mellett családi, baráti, vagy szakmai körben. 

A 480 oldalon, több mint 800 illusztrációt tartalmazó könyvből – ami kortörténeti dokumentum egy mérnök 

szemével - az élete, karrierje szakmai és politikai „kereszteződéseit” ismerhetjük meg, amit körülvesz az a 

számtalan közúti kereszteződés – csomópont - melyek létrejöttének közvetlenül, vagy közvetve részese volt. 

15 éves közlekedés tervezői, egyetemi tanársegédi gyakorlat – miközben 5 évig mellékfoglalkozásban 

vendéglátó ipari zongorista - után, 1975-től a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet igazgatója, a 

rendszerváltás átmenetében közlekedési miniszterhelyettes, majd helyettes államtitkár, végül nyugdíjazásáig 

a MÁV ZRt. elnökeként vett részt az urbanisztika és a közlekedés szakmai irányításában. Az utóbbi 25 

évben tanácsadóként tevékenykedett nagy ingatlan fejlesztések közlekedési kapcsolatainak, valamint 

kiemelten Debrecen 

közlekedésfejlesztési feladatainak 

megoldásában. Ennek során 1999-

2001 között az új rendezési tervben a 

korábbi terv folytatásaként javasolta a 

2. villamos megvalósítását, valamint az 

egységes (villamos, troly, autóbusz) 

helyi közlekedési szervezet 

létrehozását. 70 évesen miniszterelnöki 

megbízottként kérték fel Záhony és 

térsége komplex gazdaságfejlesztési 

programjának kormányzati 

koordinálására. Változatlanul aktív 

résztvevője a közlekedés és 

urbanisztika közéletének. 

 

 

 

 

  

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/xvi-regionalis-kozlekedes-aktualis-kerdesei166
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 
 

A MÁV-START automatáiból már  
BKK bérletek és időszakos jegyek is kaphatók 

 
2022. március 4.  

 

Már a MÁV-START automatáiból is megvásárolhatók a havi Budapest-bérletek, a 24 és a 72 órás, 

valamint a heti Budapest jegyek. 

A MÁV-Volán-csoport jegyértékesítési rendszere a magyarországi közösségi közlekedés legtöbb értékesítési 

csatornával bíró, legszélesebb kínálatot nyújtó jegyértékesítési felülete. A folyamatos fejlesztéseknek 

köszönhetően egyre több platformon és funkcióval áll az utasok rendelkezésére. A vonatos és buszos 

ajánlatokat is tartalmazó MÁV app és az ELVIRA 2020 decembere óta átjárhatók, megtörtént a korábbi, 

esetenként duplikált felhasználói fiókok összevonása, egyetlen regisztráció mindkét felülethez alkalmas. 

Ezen közös regisztrációk száma már átlépte a jelentős, 1 milliós mérföldkövet. 2021-ben megkezdődött a 

rendszer kiterjesztése a Volánbuszra is, így az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani 

menetjegyeiket és bérleteiket – legyen szó akár buszos, akár vasúti közlekedésről.  

A budapesti díjtermékek értékesítése nagy előrelépés a fővárosba vonattal érkező utasok kiszolgálása 

szempontjából. Várhatóan 2022 nyarára az összes budapesti, valamint elővárosi állomáson és 

megállóhelyen – a folyamatos telepítésnek köszönhetően – 375 új automata fogja biztosítani az utasok 

gyors, kényelmes jegyvásárlását. A MÁV-START 135 készüléket már ki is helyezett a székesfehérvári, az 

esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon és több megyeszékhelyen is. Az elővárosi utasok ezeknek a 

fejlesztéseknek köszönhetően bárhol egyszerre meg tudják venni a vasúti, a Volánbusz és mostantól már a 

budapesti bérletüket is. A fejlesztésnek köszönhetően, olyan megállóhelyeken is lehetőség lesz a BKK 

jegyek és bérletek megvásárlására, ahol 

korábban nem volt személypénztár, így ezen 

jegytípusok sem voltak megvásárolhatóak. 

2021. június 30. óta minden automatán a 

MÁV-START által használt jegyértékesítési 

rendszer fut, amit a MÁV Szolgáltató Központ 

által fejlesztett rendszer jegykiadó automata IT 

háttere, szerverei és szakértői szolgálnak ki. A 

MÁV-START automatákból értékesített jegyek 

száma folyamatos növekedési tendenciát 

mutat, ami az újonnan üzembe helyezett 

berendezések számának növekedésével 

várhatóan felgyorsul. Tavaly már a jegyek 

közel 12 százalékát vették az utasok 

jegykiadó automatákból. 

 

 
 
 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/article/image/mav-start_automata.jpg?itok=RllxI2iN
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Március 7-től megszűnik a maszkviselési kötelezettség a MÁV-Volán-
csoport járművein, állomásain és megállóhelyein is 

 

2022. március 5 

 

Március 7-től megszűnik az általános maszkhordási kötelezettség Magyarországon. Hétfőtől már a 

közlekedési járműveken, az állomásokon és megállóhelyeken sem kötelező az orr és a száj maszkkal 

történő eltakarása. 

 

A MÁV-Volán-csoport – eddigi gyakorlatának megfelelően – a hatályos járványügyi intézkedésekkel 

összhangban jár el. A kormány döntésének értelmében március 7-től nem kötelező maszkot viselni a 

közösségi közlekedési járműveken, illetve a nyitott és zárt állomásokon, megállóhelyeken sem. A 

maszkhasználat senki számára nem tiltott a továbbiakban sem, ezután is igény szerint hordható bárhol. 

A közlekedési társaság a továbbiakban is széles körben biztosítja a kényelmes és gyakran kedvezményes 

elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket. Változatlanul vigyázzunk egymásra, a lázzal vagy 

meghűléses tünetekkel küzdő betegek lehetőség szerint maradjanak otthon, ne vegyék igénybe a vonatokat 

és buszokat. 

A MÁV-Volán-csoport ezúton is köszöni utasai eddigi együttműködését. 

 
 

Újra várja a Tisza-tó a vonattal érkező kerékpáros turistákat 
 

2022. március 10.  

 

A tavalyi menetrendi és 

járműfejlesztések sikere után, a 

MÁV-START a Tisza-tóhoz tartó 

több vasútvonalon is bővíti 

kínálatát a kerékpáros turisták jobb 

eljutása érdekében. Többek között 

újra közvetlen járat indul a Keleti 

pályaudvar és Tiszafüred között 

március 12-től május 22-ig 

hétvégén és ünnepnapokon, majd 

nyár végéig naponta. Az összesen 

63 kerékpár szállítására alkalmas 

Tisza-tó expresszben mutatkozik 

be a korábbi Bmx típusú kocsiból 

átalakított Bdmpee kocsi, 

amiben 24 bicikli helyezhető el. 

A MÁV-Volán-csoport számára kiemelkedő fontosságú az országos kerékpáros turizmus kiszolgálása, ezért 

folyamatosak a fejlesztések ezen a területen is. Míg 2019-ben 573 ezer, 2020-ban több mint 661 ezer, tavaly 

pedig már lényegesen több, közel 845 ezer díjterméket váltottak a biciklivel utazók országszerte. A 

dinamikusan növekvő kerékpáros forgalom változásait folyamatosan nyomon követik a vasúttársaság 

szakemberei, hogy a nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsik a biciklis utasok úticéljainak 

megfelelő járatokban közlekedhessenek. 

A Tisza-tó Magyarország kedvelt kiránduló célpontja, a fejlesztéseknek köszönhetően összességében közel 

23 ezer kerékpáros utazás történt a régióban a teljes tavalyi turisztikai szezonban. A Tisza-tó 

expresszvonatot több mint 12 ezren vették igénybe, a Budapest-Tiszafüred és a Budapest-Poroszló 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/atalakitott_kerekparszallito_kocsi.jpg?itok=BZjrMsWC
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viszonylat utasforgalma 2020-ban a pandémia miatti, jelentős mértékű országos visszaeséssel szemben 

sem csökkent, 2021-ben pedig már 40-65 százalékkal meghaladták 2019 és 2020 teljes éves utasforgalmát. 

 

A március 12-től ősz végéig közlekedő 

expresszvonattal a Tisza-tó újra 

közvetlenül és kényelmesen elérhető a 

fővárosból. A vonat nagy 

befogadóképességű, már a korábbi 

kapacitás kétszeresével, 63 

kerékpárhellyel rendelkezik. A járatban 

találkozhatnak utasaink a korábbi Bmx 

típusú kocsiból átalakított Bdmpee típusú 

kerékpárszállító kocsival is, ahol 24 

kerékpár szállítható. Ilyen kocsiból 

összesen 7 készül el idén, melyek a 

nyári főszezonban a Balaton északi 

partján közlekedő egyes vonatok 

kerékpárszállítási kapacitását is növelik 

majd. A Tisza-tó expressz 7:55-kor indul a Keleti pályaudvarról és 10:12-re érkezik Tiszafüredre; visszafelé 

pedig 17:49-kor indul Tiszafüredről és 20:05-re érkezik Budapestre. 

Az expressz elindulása mellett Kisújszállás–Abádszalók–Kisköre között egy plusz vonat jár, és a vonalon 

közlekedő vonatok többsége március 12-től minden nap nagy kapacitású kerékpárszállító mellékkocsival 

(BDzx) közlekedik. A Debrecen és Balmazújváros között zajló pályafelújítási munkák miatt jelenleg 

Debrecenből a Tisza-tó csak Karcagon vagy Kisújszálláson keresztül érhető el átszállással. 

Az expresszvonatra a menetjegy és helyjegy mellé kerékpárjegy is szükséges. A térség vasútvonalain oda-

vissza útra érvényes Tisza-tavi kerékpárjegy kedvező áron, 420 forintért vásárolható meg, a MÁV 

applikáción vásárolt jegyekre pedig további 10 százalék kedvezmény kapható.  

 

HÁTTÉR: 

Az új emeletes KISS motorvonatok 

beállásával a budapesti elővárosban 

javultak a kerékpárszállítási lehetőségek. 

A motorvonatok bővíthető kerékpárszállító 

kapacitással rendelkeznek, a tervek 

szerint az idei nyári szezonban több jármű 

is ilyen módon átalakítva közlekedik majd, 

a balatoni forgalom egyre jobb 

kiszolgálásának érdekében. 

Tavaly nyáron a Volánbusz pilot jelleggel 

indította el a Budapest és a Mátra 

hegység között közlekedő autóbuszokon 

a kerékpárszállítási szolgáltatását, 

aminek keretében járatonként 3-3 bicikli szállítására nyílt lehetőség. A Volánbusz idén további célpontok 

irányába is tervezi a szolgáltatás kiterjesztését. 

A többcélú teres IC+ kocsik gyártásával egyre több InterCity vonaton lehet a kétkerekűt szállítani Budapest 

és a megyeszékhelyek között, így ilyen kocsik közlekednek már a Budapest-Győr-Szombathely, a Budapest-

Veszprém-Zalaegerszeg/Szombathely, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Cegléd-

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/atalakitott_kerekparszallito_kocsi_2.jpg?itok=y9KWJZlD
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/atalakitott_kerekparszallito_kocsi_1.jpg?itok=ZKD1YGaq
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Budapest és a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony IC vonatokban is. Az IC+ kocsik 

nemzetközi járatokban is közlekednek, így Ausztria, Szlovénia és Szlovákia felé is szállíthatók kerékpárok. 

 

A Záhonyból induló humanitárius különvonatok a Keleti pályaudvarra 
érkeznek 

 

2022. március 11. 

A Záhonyból induló humanitárius különvonatok 2022. március 10-én 20 órától a Keleti pályaudvarra 

közlekednek, tekintettel a menekültek komfortosabb ellátása és nyugati vagy északi irányú nemzetközi 

vasúti tovább utazásuk megkönnyítésére.      

 

 

 

 

 

 

Gyermekvasút nyomában – 20 km” nappali teljesítménytúra 
 

Budapest, 2022. március 13. – A Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton március 15-én tartják a 

hagyományos „Gyermekvasút nyomában” 20 kilométeres nappali teljesítménytúrát. A tavasszal 

megnövekvő kirándulóforgalom miatt ettől a hétvégétől kezdve a vonatok már sűrűbben, 40-50 

percenként indulnak a végállomásokról. 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/keleti_csarnok_ukran_nyelvu_iranyitotabla.jpg?itok=BjkUNwxL
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/keleti_15_mobil_mellekhelyiseg.jpg?itok=JPOVpmaX
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/keleti_orvosi_ellatohely_tabla.jpg?itok=tmtPlzBd
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/keleti_mobilvizcsapok.jpg?itok=Dkrza4QA
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Kedden rendezik a már hagyományos, „Gyermekvasút 

nyomában” 20 kilométeres nappali teljesítménytúrát. Az 

útvonal érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a 

környék főbb látványosságait – a Normafa-lejtőt, a János-

hegyi Erzsébet-kilátót, a Nagy-Hárs-hegyi Kaán Károly-

kilátót és a hűvösvölgyi Nagyrétet. A túra szintideje hét óra. 

Nevezni a rajtnál lehet, kedd reggel 8 és 10 óra között 

Széchenyihegy állomáson. A nevezési díjakról, a javasolt 

felszerelésekről, az útvonal részletes leírásáról részletes 

információ a Gyermekvasút honlapján található. 

A nem csak a természetjárók körében népszerű programot 

1996. március 15-én rendezték meg először, a mostani már 

az ötvenharmadik teljesítménytúra lesz a kisvasút történetében. Minden évben március 15-én nappali, 

augusztus 19-én pedig éjszakai teljesítménytúrát tartanak. 

A március 12-től érvényes menetrend szerint tavasszal a hétvégenként jellemző jelentős 

kirándulóforgalomra tekintettel több járat indul. Az előre meghirdetett hétvégi napokon nosztalgiavonatok is 

szállítják az utasokat, a közlekedési napokról szintén a Gyermekvasút honlapján lehet tájékozódni.  

 

 
Több mint 100 ezer ingyenes szolidarítási jegyet állított ki a 

vasúttársaság 
 

2022. március 15. kedd, 15.12Budapest, 2022. március 15. – A vasúttársaság az ukrajnai háború kezdete 

óta biztosítja a határállomásról, azoknak az embereknek, családoknak az ingyenes közlekedést, akik 

Magyarországra érkeznek. Az utasokat többnyire különvonatok, másrészt a megerősített menetrend 

szerinti vonatok szállítják elsősorban Budapestre. A mai napon meghaladta a 100 ezret a kiadott 

szolidaritási jegyek száma. 

A vasúttársaság munkatársai emberfeletti munkát végezve segítik a menekülteket, látják el szolgálatukat, 

minden a menekültek szállításához szükséges intézkedést megtesznek. A nemzetközi utasok száma 

továbbra is jelentősen nő, a menekültek meghatározó része (a régebb óta itt tartózkodók és a frissen 

érkezők közül is) nyugati, illetve északi-európai irányokba kíván tovább utazni. Annak ellenére, hogy a 

szolidaritási jegyet a határállomásig kiállítják már a Magyarországra való belépéskor, a nemzetközi tovább 

utazáshoz legtöbbjük a nemzetközi pénztárakat keresi fel helyjegy, háló- és fekvőjegy vásárlás, illetve 

információk kérése céljából. A különvonatokkal, vagy egy-egy terhelt menetrendszerinti vonattal egyszerre 

érkező több száz fős menekült csoport komoly kihívások elé állítja a nemzetközi jegyértékesítést, ezért a 

Keleti pályaudvaron specializált jegyértékesítési folyamatot vezetett be a vasúttársaság, annak érdekében, 

hogy gördülékeny legyen a nemzetközi értékesítési kapacitás, gyors és hatékony legyen a menekült 

emberek kiszolgálása. 

Ukrán állampolgársággal rendelkező utasok sorban állás nélkül is meg tudják vásárolni a nemzetközi 

vonatokra helyjegyeiket. Az Elvirán lehetőség van egy e-mail cím megadásával, regisztráció nélkül a 

jegyvásárlásra, a szükséges személyes adatok megadását és bankkártyás fizetést követően az utasok pdf 

formátumban kapják meg a kiválasztott vonatra szóló helyjegyeiket, amit kinyomtatva vagy a telefonjukon 

tudnak bemutatni a jegyvizsgálóknak. A belföldi utazáshoz szükséges szolidaritási jegyet a jegyvizsgáló adja 

ki a jegyellenőrzésekor.   

A Keleti pályaudvaron hétfőtől mobilpénztár segíti a jegyértékesítést, a nemzetközi utasok utazásának 

megkönnyítése érdekében. Egy belföldi és egy nemzetközi pénztárral értékesítik a menetjegyeket 

tervezetten 12-22 óra között. Az ukrán menekültek számára a nemzetközi pénztárban csak bécsi EuroCity 

vonatokra, csak helyjegy (belföldi szolidaritás jegy+IC pót/helyjegy), illetve a másik ablakban irányítottan 

történik a nem menekült nemzetközi utasok kiszolgálása. 

https://gyermekvasut.hu/2022/02/gyermekvasut-nyomaban-20-km-nappali-teljesitmenytura-2022/
https://gyermekvasut.hu/menetrend/
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/kulonleges_kisvasuti_szerelveny_szechenyihegy_allomason.jpg?itok=K8THhFKU
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A nemzetközi pénztár előtt külön pultban vizsgáló főkalauzok árusítanak vasúti jegyet (belföldi szolidaritás 

jegy+IC pót/helyjegy) azok számára, akik EuroCity vonatokkal utaznak Bécsig, csak bankkártyával lehet 

fizetni. 

 

Újabb járatokban közlekednek KISS motorvonatok az esztergomi 
vonalon 

 

2022. március 16.  

Mától újabb 5 vonatpárban közlekedik KISS az esztergomi vonalon. Ennek köszönhetően 

hétköznaponként már 18 járatban, reggeli és délutáni csúcsidőben is egyre többször szállítja 

emeletes motorvonat az utasokat. 

Március 16-tól az esztergomi vonalon közlekedő mindkét KISS egész nap jár, így munkanapokon több mint 

duplájára, 18-ra nőtt az emeletes járatok száma. Mától Budapest-Esztergom viszonylatban a vonatok közel 

25 százaléka KISS, az összes többi járatban pedig FLIRT-ök közlekednek. Az új járműveknek köszönhetően 

a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban tovább nőtt az ülőhelykapacitás, ez megkönnyíti, és egyre 

kényelmesebbé teszi a fővárosba ingázók útját. 

A Nyugati pályaudvarról munkanapokon 4:40-

kor, 5:10-kor, 7:51-kor, 10:21-kor, 13:21-kor, 

14:51-kor, 16:21-kor, 17:51-kor és 19:21-kor, 

Esztergomból pedig 6:05-kor, 6:35-kor, 9:05-

kor, 12:05-kor, 15:05-kor, 16:35-kor, 18:05-kor, 

19:35-kor és 21:05-kor indul KISS. 

 

A 600 ülőhelyes, oldalanként 12 ajtóval 

felszerelt szerelvények egyre magasabb 

színvonalú eljutási lehetőséget kínálnak az 

agglomerációban ingázóknak. Jelenleg a 

legforgalmasabb elővárosi vonalakon, az 

esztergomi mellett a váci és ceglédi járatokon, 

közlekedhetünk ezekkel a járművekkel, de akár Győrön át Hegyeshalomig, vagy hétvégén egészen 

Debrecenig vagy Nyíregyházáig is utazhatunk egy KISS emeletén. 

 

Várhatóan 2023 elejére a megrendelt járművek mindegyike, összesen 40 KISS állhat forgalomba 

Magyarországon. A vasúttársaság az új szerelvények forgalomba állításával is folyamatosan arra törekszik, 

hogy utasai számára egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, ezzel a közösségi közlekedést 

vonzó és versenyképes alternatívává tegye az egyéni utazáshoz képest. 

 
 

Megújult a vasútállomás épülete Mádon 
 

2022. március 17.  

 

A Miniszterelnökség és a MÁV között 2021 augusztusában létrejött Támogatási Szerződés alapján, a 

Magyar Falu Program keretében a vasúttársaság 2 milliárd forint vissza nem térítendő kormányzati 

támogatást használhat fel vasútállomások fejlesztésére. A MÁV kiemelt projektjében elsőként Mád 

vasútállomás felvételi épülete készült el. 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/schanda_tamas_1.jpg?itok=5jM2XLt2
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A számos önkormányzati pályázati lehetőség mellett a Magyar Falu Program fontos eleme az állami 

infrastruktúra, azaz a közút- és vasúthálózat fejlesztése is az érintett falusi térségekben. A MÁV projekt 

célterülete a falusias, közlekedési főtengelyektől távolabb eső térségeket feltáró regionális vasúthálózat, 

amely az elmúlt 10-15 év vasútfejlesztési projektjeiből kimaradt. Fontos törekvés, hogy az e térségekben 

élők is hasonló minőségű szolgáltatást kapjanak a vasútállomásokon, mint a fővonalakon, vagy a budapesti 

elővárosban utazók. 

 
 

A  Szerencs-Hidasnémeti vasútvonalon fekvő Mád vasútállomás új burkolatokkal ellátott, temperált 

váróterme USB-asztallal, digitális kijelzővel, padokkal, vitrinekkel, és akadálymentes mosdóval szolgálja az 

utasok kényelmét. A nettó 48 millió forintos fejlesztés során helyreállított épület a külső homlokzat 

megújulásával, a nyílászárók és a tetőszigetelés cseréjével, valamint a forgalmi helyiségek klimatizálásával 

vált impozánssá és korszerűvé. A vasútállomásra hamarosan új, tízállásos fedett kerékpártárolót is telepít a 

vasúttársaság. 

 

A 2023 elején záruló MÁV projektben megújul további 12 vasútállomás meglévő utasforgalmi épülete és 

annak környezete, 11 helyszínen új, korszerű állomásépület épül. 229 vasútállomásra telepít a MÁV fedett 

kerékpártárolókat, utasbeállókat és utcabútorokat, ezeken a helyszíneken megújul a statikus 

utastájékoztatás is. 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/mosoczi_laszlo.jpg?itok=Ygnk1ukQ
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KTE    15  2022. április 

 

 

HÁTTÉR: 

A MÁV célja, hogy a fejlesztéseket a helyi lakosok is magukénak érezzék. Ennek érdekében valamennyi 

önkormányzattal szoros együttműködésre törekszik a vasúttársaság, az épületek környezetének rendezése, 

a felesleges helyiségek, épületek hasznosítása, valamint az utasforgalmi létesítmények üzemeltetése 

tekintetében. Az új állomásépületek színvilágának és külső dekorálásának tervezésekor a MÁV figyelembe 

veszi az önkormányzatok igényeit. 

A vasutasok munkakörnyezete is javul az érintett állomásokon. 

Megújul a meglévő utasforgalmi épület és annak környezete Szany-Rábaszentandrás, Zichyújfalu, 

Berkenye, Nagyigmánd-Bábolna, Csömödér-Páka, Mernye, Vaja-Rohod, Biharnagybajom, Nagykereki, 

Pocsaj-Esztár, Okány és Medgyesegyháza vasútállomásokon. Új, korszerű állomásépület épül Bashalom, 

Kisvarsány, Tiszaalpár, Szalatnak, Pécsudvard, Püspökhatvan, Nyírbogát, Szerep, Sárrétudvari, Tiszajenő 

alsó és Győrasszonyfa vasútállomásokon. Kisvarsányban új vasúti megállóhely létesül, Jósvafő-Aggtelek 

megállóhelyen pedig közös busz-vonat peron épül. 
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Tart a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Tábor újjáépítése 
 

2022. március 24. 

Ma tartották a budapesti Gyermekvasúton a nagy múltra visszatekintő hűvösvölgyi tábor új 

szállásépületének bokrétaünnepét. Az épület melletti parkos terület is teljesen megújul, így júniusban 

már egy megszépült és korszerű tábor várja majd a gyermekvasutasokat. 

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton 1948-as megnyitása óta a 10-14 éves gyerekek látják el a vasúti 

szolgálatot, sőt, 2015-ben a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült a kisvasút, miszerint ez a 

leghosszabb vasútvonal a világon, ahol iskolások irányítják a forgalmat és végzik a kereskedelmi teendőket 

is. Gyermekvasutasnak lenni napjainkban ismét egyre népszerűbb a fiatalok körében, tanévről tanévre 

maximális létszámmal indulnak a tanfolyamok, a nyári avatási ünnepségeken az elmúlt két nyáron is 160-

170 ifjú vasutas tett ünnepélyes fogadalmat. Jelenleg 700 gyermekvasutas rendelkezik a szükséges 

vizsgákkal és a februárban indult tanfolyamon is százan tanulnak. A szolgálatokon kívül is összetartó 

közösséget alkotnak a gyermekvasutasok: rengeteg szabadidős programon vesznek részt, a tanév egyik 

csúcspontja a kéthetes nyári táborozás, mely életre szóló élményeket ad a fiataloknak. A hűvösvölgyi tábor 

1962 óta üzemel, az évtizedekig meghatározó képét adó, napjainkra már elavult faházak helyére a 

vasúttársaság egy korszerű szállásépületet emel, melynek parkos környezetét is teljesen megújítja, hogy az 

idei nyáron már itt kezdődhessen a táborozás. 

 

A csütörtökön tartott bokrétaünnepen Mager 

Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 

tárcanélküli miniszter elmondta, hogy mint állami 

fenntartó számára fontos a közlekedési ágazatban 

dolgozó szakemberek utánpótlása, melyhez kiváló 

szakmai alapokat jelenthet a gyermekvasutasként 

eltöltött pár év, és sok fiatal itt válik egy életre 

elkötelezett vasutassá. Fontos ez azért is, mert az 

utóbbi időszakban megfigyelhető, hogy a 

közösségi közlekedésben a vasúti ágazat 

népszerűsége folyamatosan nő. 

 

 

Homolya Róbert, a MÁV elnök-

vezérigazgatója kiemelte, hogy az elmúlt 

években látványos felújításokba kezdett a 

vasúttársaság a Gyermekvasúton is: két éve 

adták át a megújult hűvösvölgyi végállomást, 

jelenleg is zajlik Csillebérc állomás 

rekonstrukciója, és a jövőben is nagy figyelmet 

kell fordítani az utasok kiszolgálásával 

összefüggésben az állomások és a kisvasúti 

járművek felújítására. 

Az ünnepségen a már teljes magasságát elért 

épület tetejére bokrétát helyeztek el, és az 

érdeklődők megtekinthették a készülő 

létesítményt, megnézhették a már berendezett 

mintaszobát. Az új kétszintes szállásépület 

nyaranta 23 nyolcágyas szobával, vizesblokkokkal ad majd otthont a gyerekeknek, egyszerre akár 

száznyolcvanan is tölthetik itt szabadidejüket.  A tábor egész területén rendezik a környezetet is: a parkban 

több közösségi teret alakítanak ki, melyek sportolásra, közös játékra alkalmasak, új térbútorokat helyeznek 

el ivókutakkal és párakapuval. A projekt költsége 600 millió forint, melyet a MÁV saját forrásból biztosít, a 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/gyermekvasut_bokretaunnep_mager_andrea_20220324.jpg?itok=MSfgGVq4
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/gyermekvasut_bokretaunnep_homolya_robert_20220324.jpg?itok=CdKYbvHd
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terveket a Fiatal Építészek Műhelye készítette. A tábor ünnepélyes átadása a tanévben indított két 

tanfolyamot elvégző gyermekvasutasok avatásával egyszerre lesz júniusban. 

A járványhelyzet korlátozásai után a Gyermekvasúton tavaly júniusban indulhatott újra a forgalom, de év 

végéig már 180 ezren utaztak a kisvasúton. A vasúttársaság kiemelt figyelmet szentel a budai hegyek 

kirándulóforgalmában és a vasutas utánpótlás nevelésben egyaránt fontos szerepet játszó kisvasútra: két 

éve nyáron adták át a megújult hűvösvölgyi végállomást, jelenleg is zajlik Csillebérc állomás teljes 

rekonstrukciója, valamint egyre több jármű is megújul. 

A Gyermekvasút egész évben közlekedik, március közepétől a kirándulóforgalomhoz igazodva hétvégén 

már 40-50 percenként, munkanapokon óránként indulnak a járatok a végállomásokról. Előre meghirdetett 

napokon nosztalgiavonatokat is indítanak. 

 

Megújult Celldömölk vasútállomás épülete 
 

2022. március 25.  

Celldömölk, 2022. március 25. – A vasúttársaság legforgalmasabb helyszíneit érintő „50 megújuló 

állomás” programjának keretében újult meg külsőleg is teljesen Celldömölk felvételi épülete. A 

patinás állomásépület ismét eredeti fényében fogadhatja az utasokat, az itt dolgozókat és a város 

lakóit egyaránt. 

 

Celldömölk vasútállomás újabb részének felújítása és az épület külső homlokzatának megszépítése tavaly 

tavasszal kezdődött meg. Az állomás építészeti helyreállítása a mai kor követelményeinek megfelelően 

zajlott. A beruházást a vasúttársaság 453 millió forint saját forrásból, közel nyolc hónap alatt valósította meg, 

a kivitelezési munkálatokat a MÁV FKG szakemberei végezték el. 

Felújították a tönkrement épületszerkezeti elemeket, visszaállították a régi és impozáns külső megjelenést. 

Az épület homlokzatát teljesen újra vakolták és festették, új fa nyílászárókat építettek be, kicserélték a 

bádogos szerkezetet, a főbejárat melletti két toronyépület új fémlemezfedést kapott. A használaton kívüli 

kéményeket, antennákat és kéményseprő járdákat elbontották, a megmaradó kéményeket pedig felújították. 

Az utascsarnok belső világítását is korszerűsítették, továbbá fotocellás ajtókat is beépítettek, megkönnyítve 

a csarnokba való be- és kijutást. A peron térkő borítást kapott, és új peronbútorokat helyeztek ki, valamint 

fémlemezfedést is készítettek az I. vágány melletti peronra. Az épület keleti oldalán a megsüllyedt 

épületrészt helyreállították, emellett új villámvédelmi rendszert építettek ki, továbbá az épület melletti első 

vágányt is felújították. 

 
 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/celldomolk_atado_0.jpg?itok=BZtAGSjS
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Az állomás a korábbi átépítéseknek, belső felújításoknak és a mostani homlokzati felújításnak köszönhetően 

méltó épülete lesz mind a vasútnak, mind a városnak egyaránt. A tavaszi menetrend módosítástól pedig 

további szolgáltatásfejlesztés is várható a térségben: néhány vonat menetrendje kis mértékben módosul 

Celldömölk és Szombathely között a szombathelyi csatlakozások biztosítása érdekében. 

 
 

Korábbi fejlesztések Celldömölkön és térségében: 

Az állomás épületén és környezetében a korábbi években (2015-2017 között) több kisebb-nagyobb 

karbantartást és felújítást is elvégeztek. Megújult az állomás épület előtti tér, az épület mellett autóbusz 

várakozót és P+R parkolókat alakítottak ki, illetve az épület utastereit is felújították és elvégezték az 

akadálymentesítést. 

Az elmúlt években nem csak az állomás újult meg, hanem a Celldömölkhöz kötődő menetrendi 

szolgáltatásokat is fejlesztette a vasúttársaság. A 2019/2020-as menetrendváltás már több újdonságot 

hozott, továbbá korszerűbb járműveket is forgalomba állítottak a térségben, például a népszerű, magyar 

fejlesztésű IC+ kocsikat a Bakony, és Göcsej InterCity-kben. Emellett Győr—Celldömölk—

Balatonszentgyörgy-Kaposvár-Pécs között légkondicionált Desiro motorvonatok, és kétórás ütemes 

menetrend szerint Helikon InterRégió vonatok közlekednek, melyek minden korábbinál több, és 

színvonalasabb kapcsolatot biztosítanak a Nyugat-Dunántúlon. A Győr—Celldömölk viszonylatú 

személyvonatokkal a 10-es vasútvonal mentén fekvő fontosabb településekre óránkénti eljutási lehetőség áll 

rendelkezésre. 

50 megújuló állomás program: 

A vasúttársaság kiemelt feladatként kezeli a személyszállítás szolgáltatási színvonalának emelését, 

amelynek fontos eleme az állomási környezet szépítése, kulturáltabb utasforgalmi terek kialakítása. A 

legforgalmasabb állomásokat érintő „50 megújuló állomás” program 2019-ben indult, ennek keretében az 

elmúlt három évben számos helyszínen fejeződtek be karbantartási és felújítási munkálatok, több mint 250 

P+R és 1400 B+R parkoló épült, és megkezdődött az új utasbeállók kihelyezése is. 
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115 új villamos mozdonnyal bővülhet a MÁV-START járműállománya 
 

2022. március 26. 

 

Eredményesen zárult a 115 villamos mozdony beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás. A MÁV-

START ezt követően a nyertessel keret-megállapodást köt. Így 90 darab két és 25 darab három 

áramrendszerű villamos mozdony beszerzésével újulhat meg a 40 éves átlagéletkorú vontató 

járműállománya. 

A MÁV-START számára kiemelten fontos, hogy utasait egyre magasabb színvonalon szolgálja ki. A 

fejlesztésnek köszönhetően lehetővé válik, hogy a vasúttársaság korszerű, és a környezetvédelmi 

követelményeknek is jobban megfelelő járműveket szerezzen be. Az új, nagy teljesítményű mozdonyokkal 

elsősorban az elöregedett V43 sorozatú, 120 km/h maximális sebességű villamos mozdonyokat váltja ki. Az 

új járműveknek 200 km/h sebességre is alkalmasnak kell lenniük, és energiafelhasználás szempontjából is 

jobb hatásfokúak lesznek. 

Az új villamos mozdonyokat döntően az IC szolgáltatás megújítására és az IC+ szolgáltatás bővítésére 

használjuk fel. 

A keret-megállapodást a MÁV-START a közbeszerzési eljárás nyertesével a Siemens Mobility Kft. és 

Siemens Mobility Austria GmbH közös ajánlattevőkkel köti meg. A nyertes ajánlattevő a verseny 

eredményeként a becsült értékhez képest kedvezőbb végleges ajánlatot adott. 

 
 

Megújult a vasútállomás épülete Szany-Rábaszentandráson 
 

 

Március 26-án átadták Szany-Rábaszentandrás vasútállomás felvételi épületét, amely a Magyar Falu 

Program keretében újulhatott meg. A Miniszterelnökség és a MÁV között 2021 augusztusában 

létrejött Támogatási Szerződés alapján, a Magyar Falu Program keretében a vasúttársaság 2 milliárd 

forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást használhat fel vasútállomások fejlesztésére. 

A MÁV projekt célterülete a falusias, közlekedési főtengelyektől távolabb eső térségeket feltáró regionális 

vasúthálózat, amely az elmúlt 10-15 év vasútfejlesztési projektjeiből kimaradt. Fontos törekvés, hogy az e 

térségekben élők is hasonló minőségű szolgáltatást kapjanak a vasútállomásokon, mint a fővonalakon, vagy 

a budapesti elővárosban utazók. 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/mav_szany-rabaszentandras_atadas_homolya_robert_20220326.jpg?itok=zx_BI4Px
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Szany-Rábaszentandrás vasútállomáson a 60 millió forint értékű fejlesztés során a megújult, korszerű, 

temperált utasváróban az utasok kényelmét wifi-kapcsolat, digitáliseszköz-töltési lehetőség, valamint az 

önkormányzat segítségével kialakított utasmosdó szolgálja. Az épületen a külső homlokzat felújítása és a 

tetőszigetelés cseréje mellett a korszerűsítés során minden nyílászárót kicseréltek. 

A vasútüzem számára nem szükséges épületrészeket az önkormányzat fogja hasznosítani. Főként Szany 

színjátszóköre használja majd a helyiségeket próbateremként és előadótérként, emellett a közeli Vadászház 

vendégszobái kerülnek át az épületbe. Az épület környezetét egységes, burkolt felülettel szépítették, és 

fedett kerékpártárolókat is telepítenek a vasútállomásra. 

Az átadással egyidejűleg a menetrend fejlesztése sűrűbb eljutási lehetőségeket kínál Szany-

Rábaszentandrás állomásról Csornára, ahol kedvező átszállás lesz biztosított az InterCity vonatokkal Győr – 

Budapest, illetve Sopron irányába egyaránt. Az új, ütemes menetrendi struktúra szerint Pápa – Csorna 

viszonylatban a jelenlegi két pár, naponta közlekedő vonat mellett a diákforgalmi utazási igényeknek is 

megfelelő harmadik vonatpár fog közlekedni pénteki és vasárnapi közlekedési rend szerint. Ezeket további 

két pár Csorna—Szany-Rábaszentandrás viszonylatú betétjárat egészíti ki naponta. A 

sebességkorlátozások felszámolását követően lehetőség nyílik majd a kétóránkénti ütemes közlekedés 

bevezetésére. Fő cél a korábban népszerű diákvonatok helyreállítása, valamint a csornai IC-csatlakozások 

javítása. Az infrastruktúra javításának függvényében később további menetrendi fejlesztések várhatók. 

A Magyar Falu Program projektben a MÁV célja, hogy a fejlesztéseket a helyi lakosok is magukénak 

érezzék. Ennek érdekében valamennyi önkormányzattal szoros együttműködésre törekszik a vasúttársaság, 

az épületek környezetének rendezése, a felesleges helyiségek, épületek hasznosítása, valamint az 

utasforgalmi létesítmények üzemeltetése tekintetében. Az új állomásépületek színvilágának és külső 

dekorálásának tervezésekor a MÁV figyelembe veszi az önkormányzatok igényeit. A vasutasok 

munkakörnyezete is javul az érintett állomásokon. 

A 2023 elején záruló MÁV projektben, és megújul további 12 vasútállomás meglévő utasforgalmi épülete és 

annak környezete, 11 helyszínen új, korszerű állomásépület épül. 229 vasútállomásra telepít a MÁV fedett 

kerékpártárolókat, utasbeállókat és utcabútorokat, ezeken a helyszíneken megújul a statikus 

utastájékoztatás is. 
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Népszerű a digitális vonaljegy – Így kell használni 
  

Budapest, 2022. február 24. - Szinte már születése pillanatában az egyik legkedveltebb termékké vált a 

digitális vonaljegy. Vannak azonban, akik még csak most ismerkednek ezzel a jegytípussal, ezért 

érdemes alaposan tájékozódni a használati feltételekről. A jegyet mindenképp érvényesíteni kell 

felszálláskor kódbeolvasással, használni pedig – a metró kivételével - egyetlen egy utazásra, annak 

végéig lehet. 

  

Az elmúlt tíz napban több mint 300 ezer felhasználó kezdte el használni a BudapestGO applikációt, amellyel 

nemcsak útvonalat lehet tervezni, hanem többek között jegyet, vagy bérletet is lehet vásárolni. Az új 

alkalmazásban eddig 30 ezernél is több vásárlást kezdeményeztek a fővárosban közlekedők. Az egyik 

legnépszerűbb termék a digitális vonaljegy, amiből összesen 21 ezer darabot váltottak tíz nap alatt. 

  

Hogyan kell használni a digitális vonaljegyet? 

  

A telefonon vásárolt vonaljegy és a papír alapú változat felhasználási feltételei teljesen azonosak, azonban 

aki először használja ezt a jegytípust, annak érdemes jobban odafigyelnie. A legfontosabb tudnivalók a 

következők: 

  

 A digitális vonaljegyet a járműre történő felszálláskor kódbeolvasással érvényesíteni kell 

A telefonon megváltott vonaljegyet az utazás elkezdése előtt – ahogy a papírjegyeket is - mindenképp 

érvényesíteni kell. Azonban az elektronikus érvényesítés módja természetesen egy kicsit másképp történik. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a járatra való felszálláskor a telefonnal be kell olvasni a jármű külső 

ajtaján, vagy a metró bejáratnál kihelyezett kódot. Kódbeolvasás után a jegyen megjelenik 

az „Érvényesítve” felirat zöld színnel. 

 

  

 Az érvényességet igazolni kell 

Első ajtós felszálláskor az érvényesítés után megjelenő animált ábrát fel kell mutatni a járművezetőnek, a 

metróbejáratnál pedig a BKK munkatársainak. Aki utazás közben jegyellenőrrel találkozik, annak az 

ellenőrzést végző személy kérésére is be kell mutatnia a jegyet. 

  

 A vonaljegy egy útra szól, leszállásig érvényes 

A digitális vonaljegy egyetlen utazásra érvényes, útmegszakítás és visszaút nélkül. Ez alól csak a 

metróvonalak kivételek, ugyanis ezen vonalak között – a papírjegyekhez hasonlóan - egyszer át lehet 

szállni. A vonaljegyet szinte minden BKK járatra, környéki buszra, valamint a HÉV-ekre is lehet használni 

Budapest közigazgatási határán belül. A jegy – a papír változatához hasonlóan - az első leszállásig és a 

jegyérvényesítéstől számított maximum 80 percig (amelyik hamarabb bekövetkezik) használható utazásra. 

Az éjszakai járatok útvonala hosszabb, így azokon 120 percig érvényes a vonaljegy. 

  

Két konkrét példa a használatra: 

 Ha valaki felszáll egy autóbuszra és 10 perc múlva leszáll a járatról, akkor egy másik járműre már 

nem használhatja ugyanazt a jegyet. Ezt az applikáció is jelzi a következő kódbeolvasáskor, hiszen 

egy újabb járatra már nem jelenik meg az animált ábra.  

 Ha valaki felszáll a Bikás parknál az M4-es metróra, és a Keleti pályaudvarnál átszáll az M2-es 

metróra, akkor - tekintettel arra, hogy egy utazás alatt egy irányba a vonaljeggyel a metróvonalak 

között át lehet szállni - egyetlen vonaljegy érvényesítése elegendő. 

  

A jegyvásárlásról és a jegyérvényesítésről készült videó itt érhető el. 

https://www.youtube.com/watch?v=_sGM-Y2i9E4
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A BudapestGO applikációt bárki letöltheti az App Store-ból és a Google Play áruházból. A digitális 

vonaljegy használati feltételeiről a BKK weboldalának Jegyek és bérletek menüpontjában, a BudapestGO-

ról pedig a bkk.hu/budapestgo oldalon olvashatók további információk. 

  

 

 
Egy jegy, több utazás! 

Március 1-től elérhetők az időalapú jegyek a BudapestGO-ban 
  

Budapest, 2022. március 1. – A BKK ügyfelei már 30 és 90 perces időalapú jegyekkel is utazhatnak 

március első napjától. A BudapestGO alkalmazásban elérhető újfajta jegyekkel többször is át lehet 

szállni és oda-vissza irányokba is használhatók. Az időalapú jegyekkel minden – érvényességi időn 

belül – elkezdett utazást be lehet fejezni Budapesten belül, még akkor is, ha az tovább tart, mint 30 

vagy 90 perc. Az új jegytípusok kizárólag az alkalmazás frissítése után jelennek meg a BudapestGO-

ban. 

  

Még csak két hete elérhető a BudapestGO, de már most továbbfejlődik az alkalmazás: március 1-étől 

időalapú jeggyel is utazhatnak a Budapesti Közlekedési Központ ügyfelei. A kizárólag digitális formában 

elérhető termék induláskor két változatban kapható: a 30 perces jegy 530 forintért, a 90 perces jegy 750 

forintért vásárolható meg. Aki korábban már telepítette telefonjára a BudapestGO-t, vagy annak elődjét, a 

FUTÁR applikációt, annak mindenképp frissítenie kell az alkalmazást, hogy az új jegyek elérhetővé váljanak. 

  

Kinek jó választás az időalapú jegy? 

  

Az időalapú termékek azoknak lehetnek praktikusak, akik nem rendelkeznek bérlettel és csak 

alkalmanként használják a közösségi közlekedést Budapesten. 

  

 30 perces jegy (530 Ft) 

Egy hagyományos vonaljegy ára 350 forint, azonban – a metróvonalakat kivételével - csak egy járművön 

használható. Aki tehát akár csak egyszer is átszáll egy másik járatra – vagy oda-vissza utazik ugyanazon a 

vonalon –, annak már megéri inkább a 30 perces jegyet használnia két vonaljegy helyett. A sokak által 

ismert 530 forintba kerülő átszállójegynek is jó alternatívája lehet a 30 perces jegy, ha használója egynél 

többször szeretne átszállni utazása közben. 

  

 90 perces jegy (750 Ft) 

A 90 perces jegy kiválóan alkalmas valamilyen ügyintézéssel egybekötött utazásra, ugyanis érvényességi 

idejébe még egy oda-vissza út is beleférhet, hiszen bármelyik irányba érvényes. Ráadásul bizonyos 

esetekben akár 120 percig is használható, hiszen az érvényességi időn belül elkezdett utazás akár a 

végállomásig befejezhető Budapesten belül. 

  

A BKK a lehető legkisebb kötöttségek nélkül, a budapesti utazási szokásokat alapul véve alakította ki az 

induló díjstruktúrát és az ügyfelei számára legideálisabb használati feltételeket, hogy az időalapú jegyek 

versenyképes alternatívát biztosítsanak a vonaljegy és az átszállójegy mellett.  

  

Hogyan kell használni az időalapú jegyet? 

  

Az időalapú jegyek kizárólag digitális formában lesznek elérhetők, papír változatban nem. Használatuk 

megegyezik a mobiljegyek működésével. 

  

 

 

https://bkk.hu/hirek/2022/02/jon-a-budapestgo.7323/
https://apps.apple.com/hu/app/bkk-fut%C3%A1r/id916193835?l=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.bkkfutar
https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/arak/vonaljegy/vonaljegy.3/
https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo
https://bkk.hu/hirek/2022/02/jon-a-budapestgo.7323/
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Jegyvásárlás 

Az időalapú jegyek elővételben vásárolhatók meg többek között a BudapestGO alkalmazásban. A termék a 

vásárlás időpontjától számított 2 évig használható fel. Vásárláskor akár több jegy (egy 

jegytípusból legfeljebb kilenc) is választható egyidejűleg, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljon. 

  

Jegyérvényesítés 

A jegyet a járműre történő felszálláskor, vagy a metró területére való belépéskor kódbeolvasással kell 

érvényesíteni. Ezt minden átszálláskor meg kell tenni, hiszen azzal tudjuk igazolni, hogy a 

kiválasztott időhatáron belül szálltunk fel az adott járműre. A BKK már minden járatára kihelyezte ezeket a 

kódmatricákat, hiszen az a digitális vonaljegy bevezetéséhez is szükséges volt. Fontos tudni, hogy 

mindenképp az utazás elkezdése előtt, tehát felszálláskor kell érvényesíteni a jegyet, hiszen a járművek 

utasterében nincs kódmatrica. (Ez alól csak az első ajtós rendben közlekedő járatok kivételek.) A 

kódbeolvasást követően megjelenik egy animált ábra és ezt kell felmutatni ellenőrzés esetén. 

  

Milyen járatokon használhatók? 

Az időalapú jegy egy Budapesten belül használható jegytípus, ezért a főváros közigazgatási határán belül 

elfogadják a HÉV-eken és a Volánbusz „kék” járatain is. A sokak által ismert klasszikus vonaljeggyel 

ellentétben ezek a jegytípusok nem korlátozzák az átszállások számát. 

  

Mennyi ideig lehet velük utazni? 

Az időalapú jegyekkel minden – érvényességi időn belül – elkezdett utazást be lehet fejezni, még akkor is, 

ha az tovább tart, mint 30, vagy 90 perc. Tehát a 30 perces jeggyel 29 perc 59 másodpercig, a 90 perces 

jeggyel pedig 89 perc 59 másodpercig fel lehet szállni egy újabb BKK járatra, és azzal akár a végállomásig 

lehet utazni Budapesten belül. Ennek köszönhetően – bizonyos esetekben – a 30 perces jegyet akár 60 

percig, a 90 perces jegyet akár 120 percig is használhatják a BKK ügyfelei. 

 

 
Ingyen utazhatnak az ukrajnai menekültek a BKK járatain 

  

Budapest, 2022. március 3. – Március 4-től díjmentesen utazhatnak a BKK járatain azok az ukrán 

állampolgárok, akiknek a háború miatt kellett elhagyniuk otthonaikat és rendelkeznek valamilyen 

hivatalos ukrán okmánnyal. Mindeközben a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai a 

főváros vasúti pályaudvarain nyújtanak segítséget az Ukrajnából érkezőknek. 

  

Karácsony Gergely főpolgármester döntésének köszönhetően 2022. március 4-től, péntektől díjmentesen 

utazhatnak az Ukrajnából érkező menekültek a BKK járatain. A háborúval sújtott országból érkező 

személyeknek elegendő felmutatniuk egy személyazonosításra alkalmas ukrán okmányt a jegyellenőrzések 

során. Az ingyenes utazáshoz elfogadható okirat többek között az ukrán útlevél, az ukrán 

személyigazolvány, az ukrán tartózkodási engedély, az Ukrajnában tanuló egyéb külföldi diákok esetében az 

ukrán diákigazolvány, illetve olyan egyéb okirat, amelyben egyéb külföldi állampolgár esetében ukrán lakcím 

is megtalálható. A díjmentes utazásra jogosító okmányokat elfogadják a BKK-járatokon – kivéve a 100E 

reptéri gyorsjáratot, a siklót, a nosztalgia járatokat és a hajókat -, valamint a HÉV és a környéki „kék” buszok 

Budapesten belüli szakaszán. 

  

A díjmentes utazásról szóló rendelkezés egyelőre április 15-ig, péntekig tart, azonban a BKK szükség 

esetén meghosszabbíthatja ezt a határidőt. 

  

A BKK folyamatosan segíti a menekülteket 

  

Az egész világ döbbenten és szomorúan figyeli az Ukrajnában zajló háborús eseményeket, egyre több 

menekült érkezik Budapestre, akikre megkülönböztetett figyelmet fordít a Budapest Közlekedési Központ. A 

BKK munkatársai már február 26-án bekapcsolódtak a menekülteket segítő feladatellátásba. A társaság 

elsősorban a szükséges logisztikai kapacitások megszervezését, biztosítását látja el. 

https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo
https://bkk.hu/hirek/2022/02/nepszeru-a-digitalis-vonaljegy-igy-kell-hasznalni.7341/
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A BKK helyszíni forgalomirányítói jellemzően a két vasúti pályaudvaron tartózkodnak, folyamatosan tartják a 

kapcsolatot a rendőrség, a katasztrófavédelem, a FÖRI és a segítségnyújtásban résztvevő egyéb 

egységekkel, illetve az adott helyszíneken útbaigazítják, illetve elkísérik az Ukrajnából érkezőket a megfelelő 

autóbuszokhoz. 

  

A szállítási feladatok jellemzően 

 a Nyugati és a Keleti pályaudvar között, 

 a pályaudvarok és a kijelölt szállások között, és 

 a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre történnek. 

 Emellett a társaság vidéki szállásokra is szállított már menekülteket. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ továbbra is azon dolgozik, hogy az Ukrajnából érkező menekültek 

helyzetét a lehető legjobban könnyítse. A társaság az ügyfeleit is arra kéri, hogy utazásuk során, ha 

szükséges, nyújtsanak segítséget a BKK járatain közlekedő menekülteknek. 

 

Parkolj, utazz és vásárolj! Válts közösségi közlekedésre! 
  

Budapest, 2022. március 4. – Kerülje el a torlódásokat, váltson közösségi közlekedésre! A Budapesti 

Közlekedési Központ partnerei P+R+S szolgáltatásával a bevásárlóközpontokban parkolhat, míg 

ügyet intéz, dolgozik vagy bevásárol, és a torlódásokat elkerülve juthat el úti céljához. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ annak érdekében, hogy a főváros központjába irányuló forgalmat és a 

belvárosban várakozó autók számát csökkentse, együttműködést kínált több bevásárlóközpontnak, hogy 

parkoló-kapacitásukat P+R célra hasznosítsák a jövőben. A bevásárlóközpontok ajánlatai között 

megtalálhatók a rövid és hosszú távú bérletek, amelyekkel a fővárosban közlekedők náluk parkolhatnak, 

miközben ügyeiket intézik a belvárosban, vagy akár a napi munkába járást megelőzően, illetve azt követően 

bevásárolnak. 

A P+R+S szolgáltatással és a közösségi közlekedést használva, a tervezett időben, a belvárosi torlódásokat 

elkerülve mindenki eljuthat az úti céljához. Ha valaki fél attól, hogy nem talál majd parkolóhelyet, vagy 

szívesen letenné az autót, de a P+R parkolók már kora reggel megtelnek, ha az intéznivalója vagy a 

munkája végeztével még bevásárolna, vagy egyszerűen csak környezettudatos és költséghatékony 

megoldást keres a mindennapokban, a bevásárlóközpontok parkolói nagyszerű megoldást jelenthetnek. 

A BKK együttműködő partnerei: 

•                    KÖKI Terminál Bevásárlóközpont 
•                    Shopmark Üzletközpont 
•                    Savoya Park 
•                    Campona 

  

További részletek a bkk.hu oldalon találhatók. 

 

Új menetrendi táblákkal találkozhatnak a fővárosiak a BKK megállóiban 
  

Budapest, 2022. március 8. - Új, könnyebben áttekinthető, kétnyelvű menetrendi laptáblákkal 

találkozhatnak a Budapesti Közlekedési Központ ügyfelei a megállókban. Az új 

típusú menetrendek tervezése, tesztelése és kivitelezése több éven keresztül zajlott, mostanra szinte 

minden megállóba kihelyezték a táblákat. 

  

A megújult menetrendi táblák kihelyezésének célja, hogy azok mindig a lehető legegyértelműbb módon 

jelenítsék meg az információkat, és a keresett adatok könnyedén és gyorsan megtalálhatók legyenek 

azokon. A Budapesti Közlekedési Központ továbbra is elkötelezett híve az innovációnak, valamint 

https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/ajanlatok/parkolj-utazz-vasarolj/
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folyamatosan az ügyfelek igényeit tartja szem előtt. Budapest – a többi európai fővároshoz hasonlóan – 

kiterjedt közösségi közlekedési hálózattal rendelkezik, mintegy 285 busz-, 35 villamos-, 15 troli-, 4 metró-, 1 

hajójárat és 5 HÉV-vonal szolgálja ki az ügyfeleket. Ezentúl minden megállóban az új típusú, egységes 

menetrendi laptáblákról tájékozódhatnak a BKK ügyfelei a járatok menetrendjéről. 

  

A táblákon megjelenítendő információk száma nagyban függ attól, hogy melyik járathoz tartozik az adott 

menetrend. A BKK szakemberei ettől függetlenül különösen nagy figyelmet fordítottak arra, hogy egy adott 

információ-típust mindig azonos módon jelenítsenek meg a táblák tervezésekor. 

  

A BKK járatai több mint 5000 megállót érintenek a fővárosban. Egy-egy változáskor a társaság munkatársai 

az adott vonal összes megállójában kicserélik a hirdetményeket. Ezek száma között pedig meglehetősen 

nagy az eltérés: a legrövidebb járatnak, a D14-es hajónak mindössze két oldalból áll a menetrendje, míg a 

Pécel és Hűvösvölgy között közlekedő 956-os éjszakai járathoz 185 laptáblát kell naprakészen tartania a 

BKK szakembereinek. 

  

A most kihelyezett menetrendi laptáblák a korábbiaktól eltérően mind formai, mind esztétikai szempontból 

teljes mértékben megfelelnek a fővárosi közösségi közlekedés arculatának. 

  

A XXI. században, egy európai fővárosban, így természetesen Budapesten már szinte magától értetődő, 

hogy a menetrendek nemcsak magyarul, hanem angolul is elérhetőek legyenek. Az új típusú laptáblák 

kétnyelvűek, így a fővárosban élő, illetve az Budapestre látogató külföldiek is könnyen kaphatnak 

információkat a járatokról. 

 

 
Bővül a kerékpár-szállítási lehetőség március közepétől 

  

Budapest, 2022. március 10. – Tovább bővül a kerékpár-szállítási lehetőség a fővárosban: március 

közepétől a 91-es és 291-es buszokon is lehet biciklit szállítani. Egy járművön legfeljebb egy 

kerékpár szállítható, az erre kijelölt járműveket külön piktogram jelzi. 

  

A Normafa és a Svábhegy után újabb hegyvidéki járatokon vezeti be a Budapesti Közlekedési Központ a 

kerék-párszállítási lehetőséget: március 12-től, szombattól a Rózsadombot is érintő 91-es és 291-es 

buszokra is fel lehet szállni biciklivel. 

  

Egy buszon egyszerre egy bicikli szállítható, amelyet az utazás idejére biztonságosan rögzíteni kell az erre 

kijelölt helyen. Mivel ez a rész megegyezik a babakocsik és a kerekesszékes számára fenntartott területtel, 

ezért a BKK azt kéri a kerékpárt szállító utasoktól, hogy legyenek előzékenyek a kisgyermekkel utazó vagy a 

mozgásukban korlátozott utastársaikkal és szükség szerint adják át nekik a helyet. A járművezető zsúfoltság 

esetén megtilthatja a kerékpárszállítást, ebben az esetben meg kell várni a következő autóbuszt. A 

kerékpárszállításra kijelölt járműveket külön piktogram jelzi. 

  

Kerékpárszállítás a BKK járatain 

  

Népszerűvé vált a kerékpárszállítás a BKK járatain: a fogaskerekűn, a HÉV-en, több autóbuszon, a Tatra 

villamosokon, valamint a D14-es hajójáraton is igénybe vehetik az utasok. 

  

A szolgáltatásnak köszönhetően könnyebben kombinálható az egyéni- és a közösségi közlekedés. A buszon 

vagy villamoson történő kerékpárszállítás elsősorban speciális helyzetekben lehet előnyös. Ilyen például, ha 

valaki defektet kap, ha lemerül az elektromos kerékpár akkumulátora, vagy ha elkapja egy nyári 

felhőszakadás. Budapest hegyvidéki területein az is jellemző, hogy a fővárosiak reggel kerékpárral könnyen 

legurulnak a hegyről, de hazafelé, emelkedőn felfelé már kényelmesebb inkább busszal utazni. Mindemellett 

így azoknak sem kell lemondani a kerékpározás élményéről, akik idősebbek, vagy kisgyerekkel 

közlekednek. 
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A BKK járatain kerékpárt szállítani egy vonal- vagy gyűjtőjegy érvényesítésével, illetve kerékpárbérlettel 

lehet. A kerékpárszállítás díján kívül természetesen a személyszállításért is fizetni kell, tehát a kerékpárral 

közlekedőnek is rendelkeznie kell érvényes jeggyel vagy bérlettel. A kisméretű, legfeljebb 41 centiméter 

(16”coll) külső kerékátmérőjű kerékpár, valamint a roller, továbbá mérethatár nélkül az összecsukott 

kerékpár továbbra is díjtalanul, minden járaton kézipoggyászként szállítható. 

  

2020-tól hétvégenként minden utas díjmentesen szállíthat kerékpárt az arra kijelölt vonalakon.  A 

szolgáltatás fejlesztése – a Budapest Restart programmal összhangban – a megnövekedett kerékpáros-

forgalomra tekintettel zajlik. 

  

Azok számára, akik rendszeresen nagyobb távolságot tesznek meg a városban, és a kerékpárt a közösségi 

közlekedéssel kombinálnák, elsősorban a B+R parkolók, illetve a MOL Bubi közbringa rendszer használatát 

javasolja a BKK, mivel a buszokon és villamosokon járművenként csak egy kerékpár szállítható. A biciklivel 

és közösségi közlekedéssel kombinált útvonalak megtervezésében hasznos segítséget nyújt a megújult 

BudapestGO alkalmazás is. 

  

A kerékpárszállításról bővebben az alábbi oldalon lehet tájékozódni: 

https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kerekpar/kerekparszallitas/ 

  

Egyes bérlettípusok mellé kerékpárbérlet is váltható a pénztárakban és a BKK-automatákból, melyek listája 

az alábbi linken található: 

https://www.bkk.hu/pontkereso/ 

  

Változik néhány megálló elnevezése 

  

Március 12-től, szombattól változik néhány megálló elnevezése a fent említett vonalakon: az Vérhalom utca 

és a Szemlőhegy utca kereszteződése közelében lévő megálló neve ezentúl Mandula utca, a Pusztaszeri út 

és a Cimbalom utca csomópontjában mindkét irányban Cimbalom utca. A Bimbó úti megálló Bimbó út / 

Gábor Áron utcára, a Pasaréti úti megálló neve Gábor Áron utca / Pasaréti útra változik. 

  

Ezzel egy időben a 931-es éjszakai járat is új megállót kap a Pusztaszeri úton, a Cimbalom utca előtt. Az új 

megálló bővíti a térség közösségi közlekedési elérhetőségét. A változások összhangban vannak a fővárosi 

megállók elnevezésével, amelynek köszönhetően könnyebben beazonosíthatók az egyes megállóhelyek. 

  

 

Elkezdődött a munka, átalakul a terézvárosi Podmaniczky utca 
  

Budapest, 2022. március 17. – Lezárult a VI. kerületi Podmaniczky utca felújításának előkészítése, a 

PENTA Kft. átvette a munkaterületet és elkezdte a kivitelezést. A BKK beruházásában a Teréz körút 

és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszon több hely juthat a gyalog vagy kerékpárral 

közlekedőknek, és az útpálya burkolatát is lecserélik. 

  

Megújul és biztonságosabb lesz a terézvárosi Podmaniczky utca, ahol március 16-án, szerdán kezdődött a 

korszerűsítés. A projekt keretében a Teréz körút és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti, mintegy 310 méteres 

szakaszt újítja fel a Budapesti Közlekedési Központ. A munkák 2022 őszén érhetnek véget. A beruházás 

során a BKK 

  

• megújítja az útpálya burkolatát, a lakók és a környéken közlekedők számára is biztonságosabbá 

teszi az utcaszakaszt; 

• új jelzőlámpás csomópontot létesít három gyalogátkelőhellyel a Jókai utcánál; 

• kerékpársávot létesít mindkét irányban; 

• párhuzamos parkolást alakít ki a jelenlegi ferde helyett; 

https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kerekpar/kerekparszallitas/
https://www.bkk.hu/pontkereso/
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• a szükséges mértékben felújítja a közvilágítást; 

• a meglévő fákat ápolja, és 10 újat telepít különleges ültetőgödrökbe, amelyek biztosítják a 

növények hosszú élettartamát, valamint 

• megszünteti a kihasználatlan jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky út torkolatában, helyette 

fák és utcabútorok telepítésével kis teret hoz létre. 

  

A BKK és a Fővárosi Önkormányzat elkötelezett az élhető város megvalósítása mellett a közterület-

fejlesztések- és felújítások során, ezért a biztonságra, a használhatóságra, valamint a kényelemre is 

hangsúlyt fektet. A Podmaniczky utca érintett szakaszán a közlekedési funkció érdemben nem csökken, 

ugyanakkor a fenntartható közlekedési módoknak (gyaloglás, közösségi közlekedés, kerékpár) átadható 

térfelületek nőnek. 

  

A terézvárosi Podmaniczky utca felújításának kiviteli tervei tavaly márciusban készültek el, az ősszel 

pedig lezárult a szerződéskötés folyamata, így a BKK és a közbeszerzési eljárás nyertese, a PENTA Kft. 

aláírta a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést. A műszaki átadás-átvételi eljárás idén ősszel 

zárulhat le. 

  

A környéken lévő ingatlanokat a munkák idején is meg lehet közelíteni gyalog. A közösségi közlekedés 

járatai változatlan útvonalon közlekednek, és mindkét irányban egy-egy forgalmi sáv használható majd 

változó nyomvonalon. 

 

  
Élhetőbbé tesszük Budapestet: 
főváros-szerte a tervezett ütemben zajlanak a felújítások 
  

A szűkös anyagi források ellenére a BKK elkötelezett a fejlesztések megvalósítása mellett. A nagyszabású, 

hosszabb ideig tartó munkák, azaz a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítása mellett tavaly elkészült a BKK 

beruházásában a rákospalotai Deák utca, az újbudai Péterhegyi út és az újpesti Rózsa utca rekonstrukciója. 

Az útfelújítási program további eleme az angyalföldi Göncöl utca megújítása, továbbá az Üllői út Szarvas 

csárda tér és városhatár közötti szakaszának, illetve a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti 

szakaszának korszerűsítési terve. Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után idén indulhat a zuglói 

Vezér utca, valamint az újpalotai Erdőkerülő utca és Zsókavár utca felújítása is. 

 

 
Hidrogén-meghajtású buszt tesztelnek Budapesten 

  

Budapest, 2022. március 17. – Egy Solaris gyártmányú, hidrogénhajtású autóbuszt tesztel a BKK 

szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. a fővárosban. A kipufogógáz helyett vizet termelő járművel március 

16. és 18. között találkozhat a budapesti utazóközönség a 105-ös busz vonalán. A buszt mindenki 

ingyen kipróbálhatja a háromnapos teszt során. 

  

A károsanyag-kibocsátásmentes Solaris Urbino 12 hydrogen típusú buszt három napon keresztül, március 

16-tól 18-ig teszteli a BKK és az ArrivaBus Kft. a főváros útjain. Az alacsonypadlós és környezetbarát jármű 

a 105-ös busz vonalán h105-ös jelzéssel közlekedik. A járművön ingyenesen lehet utazni, így bárki 

kipróbálhatja azt. 

  

A Solaris forradalmian új technológiát képviselő, kizárólag hidrogén hajtású Urbino 12 hydrogen típusú 

autóbusza 15 méter hosszú, és 37 ülőhely van rajta. A jármű különlegessége, hogy az üzemeltetése során 

kipufogógáz helyett víz keletkezik, így teljes mértékben károsanyag-kibocsátásmentes. A tesztbusz 

rendkívül csendes, egy feltöltéssel több, mint 350 kilométert is meg tud tenni, és a fosszilis üzemanyagokhoz 

hasonlóan néhány perc alatt teletankolható. A buszról további információkat a gyártó honlapján találni. 

  

https://bkk.hu/hirek/atalakul-a-terezvarosi-podmaniczky-utca-tavasszal-kezdodhet-a-munka.7009/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/teljesen-megujult-a-rakospalotai-deak-utca.6992/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/visszaall-a-forgalmi-rend-a-felujitott-peterhegyi-uton.6969/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/veget-ert-a-munka-teljesen-megujult-a-rozsa-utca.7042/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/hamarosan-teljesen-megujul-az-angyalfoldi-goncol-utca.7063/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/megujul-a-mester-utca-egy-szakasza-hamarosan-indulhat-a-tervezes.6954/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/jovore-teljesen-megujul-a-zugloi-vezer-utca.7001/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/jovore-teljesen-megujul-a-zugloi-vezer-utca.7001/
https://bkk.hu/hirek/2021/12/jelentos-utfelujitas-kezdodik-ujpalotan-tavasszal.7078/
https://www.solarisbus.com/en/vehicles/zero-emissions/hydrogen
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Az ArrivaBus Kft., mint a Deutsche Bahn csoporthoz tartozó, egész Európában jelen lévő szolgáltató több 

mint 20 éve részese a budapesti közösségi közlekedésnek. A vállalat elkötelezett a környezetbarát járművek 

tesztelése és alkalmazása mellett, így mindent megtesz annak érdekében, hogy károsanyag-

kibocsátásmentes járműveket hozzon Budapestre, egyelőre tesztelési céllal. 

  

A jármű tesztjénél kiemelt szempont, hogy minél több üzemeltetési tapasztalatot szerezzenek az ArrivaBus 

Kft. szakemberei. Mivel a jövőben egyre több zéró kibocsátású jármű megjelenése várható a közösségi 

közlekedésben, a járművek üzemeltetőjénél rendkívül fontosnak tartják, hogy időben elkezdhessék a 

felkészülést. A teszt során a fogyasztást, a jármű műszaki adatait figyelik, de az utas komfort, az utazási 

élmény is fontos része a próbáknak. Emellett természetesen a járművezetők beszámolóit is meghallgatják a 

vezetési tapasztalatokról. 

  

A lokális károsanyag-kibocsátás csökkentése szempontjából Budapesten is alapvető fontosságú, hogy minél 

kevesebb fosszilis energiát használjanak fel a közösségi közlekedésben részt vevő járművek. Az Európai 

Bizottság által meghirdetett Zöld Megállapodás célja, hogy az Európai Unió 2050-re karbon-semlegessé 

váljon. A Fővárosi Közgyűlés 2019-ben fogadta el a Budapesti Mobilitási Tervet. Ennek egyik fontos 

célkitűzése a korszerű, környezetbarát járművek használata a fővárosi közösségi közlekedésben. Az elmúlt 

időszakban a Budapesti Közlekedési Központ több alkalommal is tesztelt modern, károsanyag-

kibocsátásmentes buszokat az ArrivaBus Kft.-vel és a BKV Zrt.-vel együttműködésében. Hosszú távú cél a 

közösségi közlekedésben használt járművek zéró emisszióssá tétele, a Budapesti Közlekedési Központ a 

készülő járműstratégiájában vizsgálja ennek a pontos feltételeit. 

 

 
Minden negyedik fővárosi BudapestGO-zik 

  

Budapest, 2022. március 18. – Február közepén indult és már több mint félmillióan használják a 

BudapestGO alkalmazást. A népszerűség nem véletlen, hiszen az applikációnak köszönhetően ma 

már egyetlen felületen lehet utazást tervezni, jegyet vásárolni, és tájékozódni az aktuális forgalmi 

helyzetről. Az első hónap statisztikája alapján egyértelmű favorit lett a digitális vonaljegy, emellett az 

időalapú termékeket is több ezren kipróbálták már. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ ügyfelei hamar megszerették a februárban bemutatott BudapestGO 

alkalmazást. Az applikáció felhasználóinak száma napról napra növekszik, amely március 17-én már a 

félmilliót is átlépte. A fővárosban közlekedők eddig kb. 1,5 millió útvonalat, azaz 12 millió kilométernyi 

utazást terveztek meg az új alkalmazással, az utazások átlagosan 31 perc hosszúságúak voltak. 

  

Ma már vonaljegyet és időalapú jegyeket is vásárolhat az, aki telepíti telefonjára a BudapestGO alkalmazást. 

A BKK ügyfelei egy hónap alatt 140 ezernél is több jegyet és bérletet vettek az új applikációban. Az egyik 

legnépszerűbb termék továbbra is a digitális vonaljegy, amiből összesen 90 ezer darabot váltottak az elmúlt 

hetekben, emellett több,mint 10 ezerszer használták a márciusban debütáló 30 és 90 perces időalapú 

jegyeket is. Csaknem ezer ügyfél bekapcsolta a bérletmegújítás-funkciót, ezért nekik nem kell aggódniuk, 

hogy elfelejtik megvásárolni az új bérletüket, hiszen azt automatikusan megújítja a rendszer. 

  

Miért érdemes használni a BudapestGO-t? 

  

A megújult applikáció nem csupán utazástervező, hanem sokkal több annál, szintet lépett elődjéhez képest. 

A BudapestGO egy olyan integrált digitális szolgáltatás, amellyel egyetlen felületen lehet utazást tervezni, 

jegyet vásárolni, vagy tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. 

  

 Az alkalmazásban elérhető a jegy- és a bérletvásárlás, többek között digitális vonaljegyet és 

időalapú jegyet is lehet vásárolni; 

 ráadásul nemcsak a budapesti járatokra, hanem a távolsági buszokra és csaknem minden nagyobb 

magyarországi város helyi közösségi közlekedési eszközére is lehet jegyet, bérletet váltani; 

https://bkk.hu/hirek/viszlat-futar-hello-budapestgo.7308/
https://bkk.hu/hirek/egy-jegy-tobb-utazas-marcius-1-tol-elerhetok-az-idoalapu-jegyek-a-budapestgo-ban.7355/
https://bkk.hu/hirek/egy-jegy-tobb-utazas-marcius-1-tol-elerhetok-az-idoalapu-jegyek-a-budapestgo-ban.7355/
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 egy új funkciónak köszönhetően a BKK ügyfelei ismétlődően – kvázi előfizetéses jelleggel – minden 

hónapban automatikusan újravásárolhatják havibérletüket; 

 a widget funkció segítségével a megvásárolt jegyek és bérletek rögzíthetők a telefon főképernyőjén, 

ezért gyorsabbá vált a jegyérvényesítés és az ellenőrzés; 

 az alkalmazás felülete letisztult, átlátható, ami gyorsabb utazástervezést és egyszerűbb használatot 

tesz lehetővé; 

 az applikációban elérhetők az aktuális forgalmi információk, amire korábban csak a BKK Info 

alkalmazásban volt lehetőség; 

 testre szabhatók a push üzenetek. 

  

A BudapestGO applikációt bárki letöltheti az App Store-ból és a Google Play áruházból. Az alkalmazásról 

a bkk.hu/budapestgo oldalon olvashatók további információk. 

 

 

 
 

 

 

 

ÚJABB SZAKASZT ADTAK ÁT AZ M76 AUTÓÚTBÓL 
 

Átadták a forgalomnak az M76 autóút Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti 2,95 kilométeres 

szakaszát. Az ünnepségen beszédet mondott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Móring 

József, Manninger Jenő és Vigh László országgyűlési képviselők, Nagy Bálint Keszthely polgármestere és 

Zala megye 2. sz. választókerület egyéni országgyűlési képviselő jelöltje, Bali Zoltán, Zalaegerszeg 

alpolgármestere, és Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató helyettese. 

2020 októberében adták át az M76 első szakaszát az M7 autópálya Holládi csomópontja és 

Balatonszentgyörgy között. Az 5,6 kilométeres szakasszal párhuzamosan zajlottak a munkák a folytatásban 

is, Fenékpusztáig. 

A 2,95 kilométeres szakaszon egy körforgalmú csomópont készült a 76 sz. főút és a 71 sz. főút 

csatlakozásában, valamint egy ideiglenes körforgalmú csomópont épült a szakasz végén, mely biztosítja a 

kapcsolatot az M76 autóút és a 76. sz. főút között az M76 autóút csatlakozó, sármelléki szakaszának 

elkészültéig. 

Balatonszentgyörgytől Fenékpusztáig 6 felüljáró épült: kettő a Zala folyó fölé, az M76 autóúton és a 76. 

sz.  főúton. Szintén kettő a MÁV Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk villamosított vasútvonal fölé, melyeknek 

köszönhetően balesetveszély nélkül lehet átkelni a vágányok felett, és nem kell várakozni míg a 

szerelvények áthaladnak. Egy a Balatonberényi bekötő út felett az M76 autóúton, és egy a 71. sz. főút felett 

a 71. sz. és a 76. sz főút körforgalmi csomópontjánál. 

Készült ezen kívül 4 vidraátjáró is, melyek a kis- és közepes testű emlősállatok biztonságos mozgását 

biztosítják a pályatest két oldala között. 

A beruházás részeként megújult a Balatoni Bringakör is mintegy 1,5 km hosszon, továbbá elkészült a 

Sármellék felé vezető kerékpárút első szakasza is. 

https://apps.apple.com/hu/app/bkk-fut%C3%A1r/id916193835?l=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.bkkfutar
https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo/
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Az M76 autóút története folytatódik tovább. A Keszthely-Fenékpuszta és Sármellék közötti 11 kilométeres 

szakaszra, valamint a Sármellék és Zalaegerszeg-kelet közötti 23,6 kilométeres szakaszra 2022. február 28-

án jelent meg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás felhívása. 

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az ünnepségen elmondta: Örömmel jelenthetem 

be, hogy március 25-én délután ünnepélyes keretek között átadjuk a Zalaegerszegi tesztpályát. A fejlesztés 

kapcsolódik az M76 autóút építéséhez, hiszen a 

folytatásban épül majd egy olyan 10 kilométer hosszú 

szakasz, amely alkalmas lesz az önvezető autók 

tesztelésére. Ezek tehát azok a beruházások, 

melyekben nagyon jól megmutatkozik a magyar 

kormány szándéka: a közlekedés fejlesztési projektek a 

gazdaság fejlődését is eredményezik majd. 

 A fejlesztés az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásban 

hazai költségvetési forrás felhasználásával valósult 

meg. A kivitelezést a STRABAG R76 KONZORCIUM 

végezte nettó 17,3 milliárd Ft értékben. 

 

 

ÚJ SZAKASZ KÉSZÜLT EL A BALATONI BRINGAKÖRÖN 
 

A belföldi turizmusban hazánk fő turisztikai vonzerejét a Balaton jelenti, amelynek közlekedési-

infrastrukturális fejlesztése kulcsfontosságú. Magyarország egyik legszebb biciklis túraútvonala, a 205 km 

hosszú Balaton körüli kerékpárút is a NIF Zrt. beruházásában válik korszerűbbé és biztonságosabbá. 

https://nif.hu/app/uploads/2022/03/m76.jpg
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A kerékpározók az idei szezonban látványos előrehaladást tapasztalhatnak majd meg a Balatoni 

Bringakörön, ugyanis a körtúra útvonala 2019 tavasza óta már 108 km-en megújult, sűrűn lakott utcákon 

keresztül vezető kerékpárutakat újítottak fel, felfestették a kerékpáros jelzéseket és eligazodást segítő 

táblákat helyeztek ki. 

Jelenleg 6,2 km-en zajlanak a kivitelezések, további 86,8 km-en tervezési és előkészítési munkák zajlanak, 

fontos hozzátenni, hogy 4 km-t nem érintenek a fejlesztések. 

A Tihanyi-félsziget a Balaton egyik legnépszerűbb turisztikai régiója, emiatt kiemelt jelentőséggel bírt a 

Tihany és Örvényes közötti mintegy 3,3 km-es szakasz felújítása. A kerékpárosok immár korlátozások nélkül 

és a környező főút forgalmától biztonságosan elkülönítve haladhatnak a megújult szakaszon. 

A Tihany, Lepkesor és Örvényes, Malom utca közötti jellemzően külterületi, a 2000-es évek környékén 

megépített mintegy 2 m széles keskeny, leromlott állapotú burkolaton vezetett a Bringakör útvonala. A 

burkolatot a fák gyökerei által okozott felnyomódások, egyéb deformációk, kátyúk, illetve megkopott burkolati 

jelek jellemezték. 

Ahhoz, hogy a kerékpározókat az idei szezonban már korszerű körülmények fogadják, ezen a szakaszon a 

kerékpárút önálló kerékpárúti szakaszait elbontották, majd annak helyére 3,3 m széles új kerékpárút, illetve 

gyalog- és kerékpárút épült. 

A NIF Zrt. 2021. március 29-én adta át a munkaterületet a kivitelezést végző vállalkozónak, a Hazai 

Építőgép Társulás Zrt.-nek. A cég nettó 520.690.180 Ft értékben végezte a szakasz felújítási munkáit. 

Örvényes térségében egy közel 1 kilométeres szakaszon a 71-es főút mellett a meglévő kerékpárút 

elbontását követően új gyalog- és kerékpárutat építettek. 

A 71. sz. főúti átvezetés biztonságosabbá vált, irányonkénti sárga villogók, burkolati prizmák és 

figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre. Ezen a szakaszon egy kerékpáros forgalomszámláló berendezést 

is üzembe helyeztek, amelynek célja a kerékpáros szokások feltárása, a napi kerékpárforgalom 

meghatározása a hatékony üzemeltetéshez. 

Aszófő térségében, szintén a 71-es mentén összesen négy szakaszon, mintegy 1100 méteren építettek új 

gyalog- és kerékpárutat. 

Tihany térségében pedig összesen 1200 méter hosszan végezték el ugyanezt a munkát a főút mellett. A 

kivitelező a szélesítés során két leromlott állapotú faszerkezetű kerékpáros hidat is elbontott és a helyére új 

vasbeton-szerkezetű kerékpáros hidat épített. 

A települések között két forgalmas útcsatlakozás található, egyik a tihanyi bekötőút kereszteződése, a másik 

a tihanyi Sajkodi sor. Mindkettőnél a kerékpárútra és a közútra is jól látható burkolati jeleket festettek fel és 

figyelmeztető táblákat helyeztek ki, hogy az elsőbbségi viszonyokat és a kerékpárosok és autósok 

biztonságos áthaladását segítsék. 

A fejlesztés megvalósítása során 5827 m
3
 földműanyagot, 801 m

3
 aszfaltot, 6501 m

3
 szegélyt építettek be és 

18 fát ültettek el. 

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője elmondta: „Nagyon fontos szakasz készült el itt a 

térségben. Ma Magyarország legvonzóbb turisztikai célpontja a Balaton, azon belül is a Tihanyi-félsziget és 

térsége. Szeretném hangsúlyozni, hogy a korábbiakhoz képest szélesebb és jobb minőségű kerékpárút 

épült a Bringakör ezen szakaszán. Örömteli pillanat, hogy átadhatjuk most ezt a 3,3 km-es szakaszt, 

amelyen a nagy forgalmú 71-es főúttól elválasztva biztonságosan és komfortosan lehet kerékpározni.” 

Gréz Tibor, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője elmondta: „A NIF Zrt. beruházásában 2017 óta az ország 

számos pontján épülnek kerékpárutak. A NIF a projektek értékét és mennyiségét tekintve az ország 
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legnagyobb kerékpárút-fejlesztőjévé vált.” Gréz Tibor kiemelte, hogy a folyamatos fejlesztéseknek 

köszönhetően a jelenleg is meglévő körtúra lényegesen komfortosabbá és biztonságosabbá válik. 

  

 

 

VÉGET ÉRTEK AZ M35 AUTÓPÁLYA 354. SZ. CSOMÓPONTJÁNAK 
ÁTÉPÍTÉSI MUNKÁI 

 
A Társaságunk beruházásában zajló fejlesztés egyike azon hajdúsági projekteknek, amelyek szilárd alapot 

teremtenek a gazdasági tekintetben dinamikusan fejlődő Hajdú-Bihar megye infrastrukturális 

korszerűsítéséhez. Az ünnepélyes átadó ünnepségen Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város 

polgármestere és Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese vettek részt. 

A tavaly februárban indult kivitelezés során a már meglévő, trombita formájú csomópont teljes értékű, lóhere 

formájú csomóponttá történő átépítése valósult meg, a csomóponthoz jelenleg kapcsolódó direkt ágak 

átépítésével és új direkt, valamint indirekt ágak kiépítésével. Az átépült csomópont direkt ágainak 

maximálisan megengedett sebessége 80 km/óra, míg a kapcsolódó indirekt ágak esetében ez a maximális 

sebesség 40 km/órát jelent az autósoknak. 

A csomóponti ágak koronaélek közötti ideiglenes forgalomba helyezése lehetővé tette, hogy az átépített 

csomópont összes ága még 2022. január 21-én megnyíljon a forgalom előtt, így a csomópontot immáron két 

hónapja használhatja zavartalanul mind az autós, mind pedig a teherforgalom. 

A csomópont új formájában megteremti a gyors és egyben biztonságos közlekedés feltételeit, közvetlenül 

garantálja a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet mindkét irányból történő elérését. 

A térségbeli beruházások indokoltságát jelzi továbbá, hogy a megnövekedett tranzitforgalom lebonyolítása 

és a közvetlen autópálya kapcsolat megteremtése érdekében a 354. sz. főút csomópontjával egyidejűleg 

Debrecen-Józsa térségében is új különszintű csomópont épül, amely a tervezett Ipari park északról való 

megközelítését szolgálja majd az M35 autópálya 32+650 – 33+800 km szelvényei között. A józsai 

csomópont átadására előreláthatólag nyár elején kerül sor. 

Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere a beruházással kapcsolatban elmondta: Ez a 

csomópont a következő években a régió egyik legjelentősebb gazdasági övezetének közlekedési 

kiszolgálását fogja biztosítani. Fontosnak tartom kiemelni azonban, hogy az Észak-Nyugati Gazdasági 

Övezethez kapcsolódó közlekedési fejlesztéseket nemcsak az iparterület érdekében terveztük meg. Ezek a 

fejlesztések jelentős mértékben kapcsolódnak be a város általános közlekedési rendszerébe. A keletről 

érkező forgalom mind a város, mind pedig az iparterület irányába történő elvezetését tudja biztosítani. 
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Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese kiemelte: A jelen beruházás párjaként 

emlegetett Józsai csomópont már 75 %-os készültségben van, így néhány hónap múlva azt is sikeresen 

átadhatjuk a forgalomnak. A 33. sz. főút megindult kivitelezése mára már a látványos munkavégzés fázisába 

lépett. A hozzá tartozó 2 km-es szakasz közbeszerzési eljárása már a bírálati státuszban van. Ezekkel a 

beruházásokkal párhuzamosan haladunk előre, és ha néhány év múlva visszatekintünk a teljes folyamatra, 

akkor látni fogjuk, hogy a városi közlekedés szempontjából, részben pedig ipari-kereskedelmi-turisztikai 

szempontból is meghatározó szerepet játszanak ezek a fejlesztések.   

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásában valósul 

meg. A kivitelezést hazai költségvetési forrásból a Duna Aszfalt Zrt. végzi nettó 4.382.717.865 forint 

értékben. 

  

 

 KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  
 
 

Április havi évfordulók 
 

175 éve történt:(1847): 

Április 24.    Az Eszterházy család és a kisbabóti közbirtokosság szerződést köt a Kisbabót és Bodanhely 

(Győr megye) között a Rábán álló hidakról. A hidak új tulajdonosa a közbirtokosság lesz.  

     

150 éve történt: (1872): 

Április 01. A magyar nyelvben nem jártas hivatalnokok részére nyelvtanítás kezdődik az Alföld-Fiumei 

Vasúton. A költségeket a vasúttársaság viseli.       

Április 02. Az Általános Vagonkölcsönző Társaság alakuló közgyűlése.  

Április 04. „ A szegedi híd már annyira elkészült, hogy a gyalogosok rajta átkelhetnek,s a kocsi 

közlekedés is már a napokban fog megnyílni”- írja a Központi Vasúti és Közlekedési Közlöny.   

Április 07. A Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség korlátozza a Ganz kéregöntésű kerekekkel ellátott 

vasúti kocsik közlekedését.   

                                   

125 éve történt: (1897): 

Április 05. Megnyílik a Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda közötti vasútvonal. Hossza: 63 km. 

 Április 10. „ A közvélemény és a sajtó lekicsinyli a kerékpár használatát a munka szolgálatában és mint 

forgalmi eszközt, s gúnyolják mint sportot”-írja a Kerékpár-Sport c. lap. 

Április 11. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság 

villamoshálózatára vonatkozó engedélyokirat második függelékét. 

Április 24. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Torontáli HÉV engedélyokiratának függelékét, a 

Szolnok-Kiskunfélegyházi HÉV engedélyokiratát. 
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75 éve történt:(1947): 

Április 03. A Közlekedésügyi Minisztérium jóváhagyja a záhonyi átrakó építési 

tervdokumentációját. A tervben 70 ezer köbméter földmunka, 3,2 km 1435 mm és 4 km 1524mm 

nyomtávolságú új vasúti pálya megépítése szerepel. 

Április 22. Nyugat -Németország amerikai övezetéből visszaérkezik Budapestre a magyar műkincseket 

és ezüstöt szállító szerelvény.  

                                              

50 éve történt:(1972): 

Április 01. A Tihany Rév-Szántód Rév közötti komp viteldíjait., ennek értelmében egy személyautó 

szállítása 16-25 Ft.   

Április 22. A minisztertanács a közületi gépjárművek számának kötelező csökkentését határozza el. 

Áprilisban: Üzembe helyezték az első M32 sorozatú, 257 kW teljesítményű dízel-hidraulikus tolató 

mozdonyt.  

  

25 éve történt: (1997): 

Április 11. Lerakják a Ferihegy 2/B utasterminál alapkövét.  

Április 18. Magyarországon eddig példa nélküli vállalkozásba kezd a Malév Air Tours: Concorde-dal 

háromnapos társasutazást szervez. Az Air France repülőgépe április 18-án indul Ferihegyről és a nizzai 

repülőtéren száll le.  

Április 21. Az Ipoly folyó mederrendezése kapcsán az esedékes terület rendezéséről szlovák-magyar 

megállapodást írnak alá. Ez teszi lehetővé a 22-es főút Balassagyarmatot elkerülő szakaszának 

megépítését is. 

Április 28-29. Az Európai Beruházási Bank igazgatótanácsának ülése Budapesten. Magyarország és a 

bank egy 120 millió ECU-s kölcsönről szándéknyilatkozatot írnak alá. A hitel célja: fontos hazai vasútvonalak 

(pl. a Budapest-Újszász-Szolnok, a Cegléd-Szeged és a Kiskunhalas-Kelebia vonal) felújítása és 

korszerűsítése. 

 
 

LAPSZEMLE 
 

Közlekedéstudományi Szemle 
 
 

Megjelenik kéthavonta, 60 oldalon B/5 formában. 

Példányszáma: 600 db 

Példányonkénti ára: 1380 Ft 
A Közlekedéstudományi Szemle a Közlekedéstudományi Egyesület lapja maradt az egyetlen átfogó jellegű, 
lektorált, tudományosan minősített szaklap.  
 

 

Pályázati úton támogatta a Közlekedéstudományi Szemle kiadását 
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Városi Közlekedés   

Előfizetési információk: 

A Közlekedéstudományi Egyesület lapja 

Az újság előfizetéséhez töltse ki az alábbi megrendelő lapot és küldje meg, a vk@ktent.hu e-mail címre. 

M E G R E N D E L Ő L A P 

 A korábbi számok megvásárolhatók a KTE Titkárságán 

1066 Budapest, Teréz Krt. 38. 

Tel: +36-1-353-2005, +36-1-353-0562 

E-mail: vk@ktenet.hu 

 
 

HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN! 
 
Hirdetési tarifáink: 
 

Első oldalon (A5 méret)     50.000.- Ft + ÁFA 
Hátsó oldalon (A5 méret)    30.000.- Ft + ÁFA 
Belső oldalon (A5 méret, vagy szórólap)  20.000.- Ft + ÁFA 
A jogi tagvállalataink kedvezményt kapnak. 
 
Cím:  Közlekedéstudományi Egyesület Titkárság (Budapest VI. Teréz krt. 38. II. em. 235.) 

Tel/Fax: 353-2005, 353-0562   
 

Közlekedéstudományi Egyesület   
1066 Budapest, Teréz krt. 38.                                        Telefon/fax: 353-2005, 353-0562 
Felelős szerkesztő: Imre Lászlóné         Internet: www.ktenet.hu 
Hírlevél és Honlap Bizottság         E-mail:levelezes@ktenet.hu     

elnöke 

https://ktenet.hu/uploads/VK%20UJSAG/Megrendelo%20lap_VK_v7.docx
mailto:vk@ktenet.hu
http://www.ktenet.hu/

