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 SZERVEZETI HÍREK   
 
 
A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2022. június 24. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a 2022. július-augusztusi Hírlevélben megjelentetni kívánt 

anyagokat a megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 
 

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 

 

FELHÍVÁS 

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi 

Egyesület, mint alapítók és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány valamint a Közlekedéstudományi Egyesület, a 

Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs 

Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti 

Tagozata és az MTF Közmű-technológiákért 

 

Egyesület meghirdeti a 2022. évi ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ -at 

 

Több kategóriába sorolható építménnyel lehet pályázni. Ezek: többlakásos lakóépület, középület 

(irodaépület, kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és szabadidős építmény, egészségügyi és egyéb 

építmény) ipari és energetikai építmény, mezőgazdasági építmény, műemlék helyreállítás, építmény 

rehabilitáció, közlekedési létesítmény, komplex infrastrukturális létesítmény, környezetvédelmi és vízügyi 

létesítmény. 

 

A COVID-19 vírus okozta járvány miatt előállt veszélyhelyzetre tekintettel a pályázat lebonyolítása során 

továbbra is figyelembe vesszük a korlátozó rendelkezéseket és szükség szerint alkalmazzuk az elektronikus 

technikai eszközöket és telekommunikációs megoldásokat. 

 

2022. 

06. 
június       ® hírlevél 

hírlevél  
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Részletes tájékoztatás és letölthető jelentkezési lap az Építőipari Mesterdíj 

Alapítvány honlapján ( www.mesterdij.hu ) a „Nívódíjról” rovatban. 

 

Telefonon: 06-30-525-1300 

E-mail: mesterdij@mesterdij.hu 

Beadási határidő: 2022. szeptember 16.-án, péntek 16 óra. 

 

Pallay Tibor 

az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának 

elnöke 

 
 

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. 

 
 

 

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 

 
 

KTE V2G TEAMS video-konferencia -  
EU HORIZON „Renewable-intensive, energy positive homes” projekt 

 
Időpont: 2022. június 03. 10:00 
Helyszín: online 
Szervező: Általános Közlekedési Tagozat, V2G közlekedési energia 

innovációs szakosztály 
 

További részletek honlapunkon olvasható. 

http://www.mesterdij.hu/
https://www.ktenet.hu/uploads/2022/2022_ev_nagyrendezvenytervezet.pdf
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://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kte-v2g-teams-video-konferencia-eu-horizon-renewable-intensive-energy-positive-homes-projekt
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Közlekedéstechnikai Napok - Régi magyar vasúti járművek IV. 
 

Időpont: 2022. június 15. 13:00 
Helyszín: BME  

Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet  72 sz. terem 
Szervező: KTE Általános Közlekedési Tagozat 

 

További részletek honlapunkon olvasható. 

 

BESZÁMOLÓ 
 

Látogatás az Ipoly másik oldalán 
Balassagyarmat – Losonc (Lucenec) vonatozás 

 

Két alkalmi járatot leszámítva a második világháború vége óta nincs közvetlen személyszállító vasúti 

kapcsolat Balassagyarmat és Losonc között. A menetrend 78-as mezőjében közlekedő MÁV szerelvények 

Trianon óta a határállomásnak kinevezett Ipolytarnócon fordulnak meg, holott a pálya tovább is 

működőképes. Van forgalom a határ túloldala felé egészen Losoncig, mivel az 1953-ban Nagykürtös (Velky 

Kritis) mellett megnyitott bányából illetve a szomszédban épült hatalmas gabona tárolóból folyamatos a 

kiszállítás, melyet a Nógrádszakál és az országhatár közötti szakaszon MÁV peage szerződés alapján 

bonyolítanak. A pálya tehát alkalmas, államközi szerződések vannak a forgalom felvételére és több éven 

keresztül szerepelt a menetrendben a kapcsolat, de a szerelvények politikai okok miatt nem indultak el. 

A balassagyarmati polgári körök kezdeményezésére a múlt év novemberében konferenciát tartottak a 

városban, s ezen az Ipoly túloldaláról is minden érintett település és területfejlesztő szerv részt vett. 

A szlovák oldalon Losonc város polgármestere (egyben országgyűlési képviselője) folytatta az előkészítést, 

és 2022. április 4-én államtitkárok részvételével megrendezték az ügyben a második konferenciát. Ennek 

kézzelfogható eredményeként különvonat indulhatott 2022. május elsején Balassagyarmatról Losoncra. A 

Közlekedéstudományi Egyesület Általános Tagozat Közlekedéstörténeti Szakosztálya képviseletében 

Majdán János elnök vett részt a programon. A nagy érdeklődésre tekintettel két Bz kocsiból álló különjárat 

„Nógrád expressz” néven, 30 kilométeres óránkénti sebességgel ment végig a pályán, szécsényi, kalondai 

és rappi megállással. A losonci helyi programokba bekapcsolódó vendégeket kíntornás fogadta az 

állomáson, sétát tettek a városban és múzeumokat néztek, majd kisvonattal utaztak ki a majális színhelyére. 

A nagyszerű programokon résztvevők az esti szerelvénnyel tértek vissza Balassagyarmatra, bízva a 

menetrendszerinti járatok gyors elindításában. 

 

https://galbacstamas.hu  1-ipoly-volgyi-vasutmento 2021 - 2-ipoly-volgyi-vasutmento 2022  

 

 

  

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozlekedestechnikai-napok-regi-magyar-vasuti-jarmvek-iv
https://galbacstamas.hu/
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 
 

Újabb négy állomáson helyeztek ki fecskebölcsőket az érkező  
 
2022. május 1. – A MÁV számára fontos a természeti értékek megőrzése, ennek érdekében a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve az elmúlt évben az országban számos 
vasútállomáson helyezett ki fecskebölcsőket. Most a Zöld Dunakanyar Alapítványtól a Zöld 
Dunakanyar Program keretében újabb 80 fecskebölcsőt kapott a vasúttársaság, aminek közel a felét 
már felszerelték a Dunakanyar négy megállójában. 
 
A fecskék szívesen építenek fészket a vasútállomásokon. Az épületek felújítása, korszerűsítése miatt a 
fecskék máshol keresnek lakhelyet. A vasúttársaság segíteni szeretné a madarak visszatelepítését az arra 
alkalmas helyek biztosításával, ezért döntöttek a kerámiából készült „műfészkek” felszerelése mellett a 
szakemberek. 

A Zöld Dunakanyar Alapítvány is támogatja a hazai fecskeállomány gyarapodását, a Zöld Dunakanyar 
Program keretében 80 fecskebölcsőt adományozott a MÁV részére. Ezekből négy helyszínen összesen 38-
at szereltek fel a MÁV munkatársai a héten. Nagymaros-Visegrádon 16, Kismaroson és Nagymaroson 6-6, 
Verőcén pedig 10 új „fecskeotthon” várja a lakhelyet kereső madarakat. Tervezetten a további 42 darabot is 
hamarosan felszerelik. 

A fecskebölcsők mellé fecskepelenkaként funkcionáló deszkákat is rögzítenek, hogy az állomás környezete 
is tisztán tartható legyen. 

 
 
 
Tavaly a MÁV munkatársai a Szeged–Békéscsaba vasútvonal mentén kilenc, a dél-dunántúli térségben tíz 
állomáson helyeztek el 180-180 fecskebölcsőt. Idén újabb 10 dél-dunántúli helyszínre szeretnének kirakni 
további 160 darabot. 

 
 

 

 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/fecskebolcsok_2.jpeg?itok=N0lLaBu1
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Közös adatbázisba kerülnek a MÁV-Volán-csoport járművein elhagyott 
tárgyak 

2022. május 2.  
Május 2-ától közös adatbázisba kerülnek a MÁV-Volán-csoport vonatain és autóbuszain elhagyott 

tárgyak, amelyek tulajdonosai az éjjel-nappal elérhető MÁVDIREKT-nél érdeklődhetnek. 

 

A MÁV-START-hoz hasonlóan a Volánbusz is központosított elektronikus talált tárgy-nyilvántartást vezetett 

be. A csoportszintű fejlesztésnek köszönhetően, 2022. május 2-ától közös adatbázisban kezelik a vonatokon 

és a buszokon, valamint az állomásokon elhagyott talált tárgyakat, amik a rögzítést követően egyből 

megjelennek a MÁVDIREKT rendszerében. Az utasok az éjjel-nappal hívható telefonszámok 

valamelyikén (+36 1 3 49 49 49, Telekom hálózatából +36 30 499 4999, Yettel (volt Telenor) hálózatából +36 

20 499 4999, Vodafone hálózatából + 36 70 499 4999) érdeklődhetnek. A visszaszolgáltatás a MÁVDIREKT 

által megadott helyszínen, csak a tárgy jellemzőinek megadásával és azonosítását követően lehetséges. 

A vonatokon, buszokon és állomásépületekben többnyire telefonokat, pénztárcát, bankkártyát, kistáskákat, 

hátizsákokat, tornazsákokat, bőröndöt, iratokat, okmányokat, könyveket, ruhaneműt (kabát, pulóver, sapka), 

szemüveget, esernyőt, kulacsot és bizsukat felejtenek az utasok. Tavaly közel 7500 talált tárgyat adtak le a 

vasúttársaság, és 5000-et a busztársaság részére. Előbbiek közül több mint 4000, utóbbiak közül pedig 

3000 került vissza a gazdájához. A legnagyobb, autóbuszon elhagyott összeg 8 millió forint volt, amit vissza 

is kapott a tulajdonosa. Az elveszett tárgyakat általában a vonatokon és autóbuszokon szolgálatot teljesítő 

jegyvizsgálók, autóbusz-vezetők, a takarító személyzet vagy az utasok találják meg és adják le a vasút-, 

illetve autóbusz-állomások forgalmi irodáiban, ahol a tárgyakat nyilvántartják. Amennyiben az elveszett 

tárgy, bankkártya vagy okmány tulajdonosa név szerint azonosítható, a munkatársak eljuttatják a 

bankkártya-kibocsátónak, a megtalált személyes okmányokat pedig az azt kiállító hatóságnak (okmányiroda, 

OEP stb.). Abban az esetben, ha a tulajdonos személye nem azonosítható, a tárgyat az adott állomáson 8 

napig, azt követően a kijelölt gyűjtőhelyeken általában 90 napig őrzik. A romlandó élelmiszereket 

természetesen csak rövid ideig tárolják, s ha senki sem keresi, megsemmisítik. 

Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárggyal együtt (pl. kabát, táska, pénztárca, 

stb.) adnak le. A biztonságos kezelés érdekében az elvesztett tárgyak tartalmát tételesen nyilvántartásba 

veszik, amennyiben a pénzösszeget is tartalmazó tárgyért 1-2 napon belül nem jelentkezik tulajdonosa, 

akkor a pénzt nyilvántartásba veszik egy jegyzőkönyv kiállításával. Az átvétel feltétele, hogy az elveszett 

tárgyat az utas a jellemzők megadása mellett egyértelműen be tudja azonosítani. Amennyiben a pénz 

mellett személyazonosításra alkalmas dokumentum is van a táskában, kabátban, akkor az egyszerűsíti a 

beazonosítást. Azok az összegek, melyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, 

mert az utas elérhetősége nem beazonosítható, a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján a Magyar 

Államhoz kerülnek. 

Háttér-információk 

A vasúttársaság 2012-ben központosított talált tárgy-nyilvántartást vezetett be, amely bármely, hozzáférési 

joggal rendelkező szolgálati helyről könnyedén elérhető. Ennek következő lépése az eredetileg 

jegyvizsgálatra tervezett, majd az évek során folyamatosan egyre több funkcióval bővített, a MÁV 

Szolgáltató Központ által fejlesztett TicketChecker alkalmazás Talált Tárgyak funkciójának bevezetése volt 

2019 novemberében. Az alkalmazáson keresztül rögzített talált tárgyak egyből megjelennek a MÁVDIREKT 

rendszerben, így a diszpécserek számára egyszerűbbé válik az elveszett tárgyaik iránt érdeklődő utasoknak 

való segitségnyújtás. 

Ahhoz, hogy a Volánbusz járatain elhagyott tárgyak is ugyanebbe a rendszerbe kerüljenek be, szükséges 

volt a TicketChecker alkalmazás egy olyan verziójának lefejlesztése, ami kifejezetten ennek a cégnek az 

üzleti folyamataira szabottan készül el. A MÁV Szolgáltató Központ végre is hajtotta ezt a feladatot, aminek 

eredményeként megvalósulhatott az utazóközönség számára is fontos közös adatbázis, és így a talált 

tárgyak könnyebb fellelése, függetlenül attól, hogy azt vonaton vagy buszon felejtette ott az utazó. 
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Mozdonyvezetők nyílt levele az autósokhoz 

 
2022. május 3.  
 
Tisztelt Autósok! Tisztelt Közúti Közlekedők! 

Sajnálatos módon az utóbbi időben sok hír szól a vasúti átjárós balesetek megnövekedett számáról. 2022 
májusáig már 39 vasúti átjárós baleset történt, amelyekben tizenheten vesztették életüket, annyian, mint 
tavaly egész évben. Ezeket a baleseteket kivétel nélkül mindig a figyelmetlenség és a KRESZ szabályainak 
be nem tartása okozta. A döbbenetes számok mögött elmúlt életek, gyászoló családok, a súlyos sérülések 
okozta maradandó fizikai és lelki traumák állnak. Ezeket a sorokat olvasva valószínűleg a legtöbben 
kizárólag a balesetet elszenvedett közúti közlekedőkre gondolnak, azonban pontosan ugyanez igaz ránk, 
mozdonyvezetőkre is. Az utóbbi években több kollégánk is életét vesztette szolgálatteljesítés közben, akik 
reggel elmentek dolgozni, de már soha nem tértek haza. Őket is hazavárták… 

Mit érez a mozdonyvezető, amikor a vasúti átjáróban meglát egy autót, teherautót, kerékpárost vagy 
gyalogost? 

Elsősorban tehetetlenséget. Gyorsfékezünk, de a vonat fékútja többszáz méter. Ez az egyetlen 
lehetőségünk, és nagyobb jármű esetén - ahogy tanították az idősebb, rutinos mozdonyvezetők - a géptérbe 
szaladni, hogy túléljük az ütközést. 

A balesetek egyetlen pillanat alatt következnek be, szinte esélyünk sincs az elkerülésükre, és onnantól 
kizárólag a szerencsén múlik azok kimenetele. 

Az ütközés borzalmas, amelybe a mozdony is beleremeg. Ez a legnagyobb trauma, ami érhet bennünket és 
egy életen át elkísér. Ki így, ki úgy dolgozza fel közülünk, de egy biztos: maradandó nyomokat hagy 
bennünk. A csattanás, a látvány, a hangok, a gondolatok a fejben szaladva hátra a megállás után... Vajon 
mit találunk? Vajon élnek? Miért nem figyeltek, mi történhetett? Gondolatok milliói a fejben. A 
mozdonyvezető fejében, aki nem ezért ment be dolgozni, nem ezért választotta ezt a munkát, nem ezt 
gondolta, amikor örömmel, boldogsággal lobogtatta a jogosítványát a rengeteg tanulás után, miután 
kimondhatta az élete álmát: „mozdonyvezető lettem”. Aztán jön egy eset, amely teljesen megváltoztatja az 
életét. Innentől kezdve minden más. Csalódás, sajnálat, gyötrelem a szívében. Miért? Vajon kik voltak? Miért 
hibáztak? Miért nem figyeltek? Kérdések ezrei, amikre sosem lesz válasz, amikre sosem kapunk 
magyarázatot. Egy kis rekesz az agyban, ahová bekerül az eset. Barátok, kollégák, szakemberek vagy 
mentori program segíthet a borzalmak feldolgozásában. Mert menni kell tovább, holnap is fel kell ülni a 
mozdonyra, hiszen ez a munkánk, a hivatásunk. 

Megéri 2 perccel hamarabb odaérni bárhová, mint soha többé? 

Kérünk minden közúti közlekedőt, hogy tartsák be a KRESZ szabályait, és a vasúti átjárót minden esetben 
fokozott körültekintéssel közelítsék meg! Tilos jelzés esetén soha ne hajtsanak rá autóval vagy kerékpárral a 
sínekre, és ne gyalogoljanak át az átjárón. A vasúti fénysorompó fehér villogó fénye nem szabad áthaladást 
jelent, csupán annyit, hogy a berendezés működik, de ez esetben is meg kell győződni arról, hogy egyik 
irányból sem közelít vasúti jármű. Szakképzett mozdonyvezetők vagyunk, és mindent megteszünk a 
balesetek elkerülése érdekében, de sajnos a fizika határok közé szorít bennünket. 

Közlekedjünk figyelmesen, vigyázzunk egymásra! 

Minket is hazavárnak! 
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 Már közel 400 automata az utasok szolgálatában 

 
2022. május 10.  
Teljesen megújult a jegy- és bérletkiadó automaták (JKA) háttere, egységes rendszer szolgálja ki az 

összes készüléket, amely a többi értékesítési csatorna motorjaként is szolgál. A 170 megújult 

készülék mellé újonnan telepített 220 JKA-val május elejére megduplázódott a MÁV-START által 

telepített automaták száma. Ezeknek köszönhetően évente több millió utas juthat az eddigieknél is 

kényelmesebben menetjegyéhez, illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó 

kínálatból. 

Az új jegy- és bérletkiadó automatákkal már a székesfehérvári (30a), az esztergomi (2), a szobi (70), a 

veresegyházi (71), a pusztaszabolcsi (40a) és a hatvani (80a) vasútvonalak néhány kivételével az összes 

állomásán és megállóhelyén; valamint a Nyugati, a Keleti és a Déli pályaudvaron, Kelenföldön és Kőbánya-

Kispest vasútállomáson találkozhatnak az utasok. Több megyeszékhelyre, mint például 

Székesfehérvárra, Szolnokra és Szegedre, ezeken kívül Erdőkertesre, Siófokra, Dunaújvárosba, Zircre, 

Felsőpakonyba is telepített új automatákat a MÁV-START. Jelenleg a ceglédi (100a) vonalon folyik az új 

típusú automaták üzembe helyezése, amit a győri (1-es), az újszászi (120a) és a lajosmizsei (142) vonal 

követ hamarosan. 

Tavaly novemberben kezdődött meg az új jegykiadó automaták tömeges telepítése. 2022 nyár végéig a 

budapesti főpályaudvarokon, az elővárosi állomásokon, valamint megállóhelyeken mind a 375 új berendezés 

biztosítani fogja már az utasok gyors, kényelmes jegyvásárlását.  Ezek közül 275 kártyás és készpénzes, 

míg 100 kizárólag bankkártyás fizetésre lesz alkalmas. A fejlesztésnek köszönhetően a készülékek száma 

több mint háromszorosára emelkedik. Lényegesen nőni fog az automatával ellátott állomások száma, így 

mind Budapesten, mind az agglomerációban egységes, modern flotta áll majd az utasok rendelkezésére. 

Az új berendezések üzembeállítását megelőzően a meglévő 170 automata is megújult. Tavaly június 30-áig 

karbantartást követően mindegyik frissült a MÁV Szolgáltató Központ által fejlesztett jegyértékesítő (JÉ) 

szoftverrel. Az elővárosból leszerelt eszközök új helyszínekre, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki 

állomásokra és megyeszékhelyekre, valamint a balatoni vonalakra és az utasforgalmi próbaüzemben 

Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő TramTrain vonalára kerültek. 

A korszerűsítés mellett a forgalmas állomásokon a sorban állás kiváltása a cél, de a vasúti szolgáltatás 

hatékonyságát is kedvezően befolyásolja, ha minden utas már megváltott jeggyel száll vonatra. Az új 

automaták a korábbiaknál strapabíróbbak, korszerűbbek, rongálásbiztosak, antigraffiti-bevonattal 

rendelkeznek és időjárásállóak is. 

Az automatákból értékesített jegyek száma folyamatos növekedési tendenciát mutat, ami az újonnan 

üzembe helyezett berendezések számának növekedésével várhatóan a részarányuk tovább növekszik. 

Tavaly már a jegyek 12,5 százalékát jegykiadó automatákból, 29,3 százalékát online (webes felületen vagy 

a MÁV applikáción keresztül), 47,9 százalékát pedig jegypénztárban vették az utasok.  Az érintésmentes 

vásárlás térnyerése jól kimutatható a MÁV-Volán-csoportnál is, 2021-ben az utasok majdnem egyharmada 

váltotta meg jegyét az új ELVIRA felületén, vagy a vasúti és Volánbusz termékeket is tartalmazó MÁV 

applikáción keresztül. Az online jegyértékesítés népszerűségét jól mutatja, hogy azt mára már több mint 1 

millió regisztrált felhasználó választja utazásaihoz. 

A korszerűbb automatapark növeli a szolgáltatási színvonalat és kedvezőbb feltételek mellett üzemeltethető. 

Mindemellett számos más újítás is szerepel a MÁV-START jegyértékesítési fejlesztései között. Az e-

nyugta révén csökkenthető a papírfelhasználás. A felhasználói igényeknek megfelelően a kedvezmények 

már százalék alapján is előválaszthatók, segítve a kedvezményrendszert nem ismerő utasok vásárlásait, 

február vége óta pedig helyi autóbuszos bérlettermékek is vásárolhatók a jegykiadó automatákból. 

Háttér-információk 

A vasúttársaság az első automatákat 2002-ben állította forgalomba, a jelenlegiek első példányait 2013-ban. 

A MÁV-START új internetes jegyvásárlási felületének fejlesztését a MÁV Szolgáltató Központ végezte, 

csakúgy, mint az új típusú jegykiadó automaták integrációját a JÉ-rendszerhez. Ennek eredményeként  

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/felhasznalo-es-kornyezetbarat-fejlesztesekkel-frissult-mav-volan-csoport
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/felhasznalo-es-kornyezetbarat-fejlesztesekkel-frissult-mav-volan-csoport
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tavaly októberben megjelentek az első technológiailag is megújított JÉ-s automaták, melyekhez az új típusok 

most csatlakoznak. 

A MÁV-Volán-csoport jegyértékesítési (JÉ) 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 MÁV-

START értékesítésének összes csatornáját kiszolgáló JÉ-ből az indulása óta több mint 240 millió díjterméket 

értékesítettek, több mint bruttó 184 milliárd forint értékben, amely jól mutatja a rendszer súlyát és szerepét a 

hazai közlekedésben. 2021-ben megkezdődött a JÉ rendszer kiterjesztése a Volánbuszra is, így az utasok 

egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket – legyen szó akár 

buszos, akár vasúti közlekedésről a jövőben.  

 

 
Május 16-án minőségibb szolgáltatásokkal és még több vonattal startol 

a balatoni előszezon 
 

2022. május 12.  
 
Az utazási kedv tavaszi élénkülésével egyre többen vágynak feltöltődni, kikapcsolódni vagy 

kirándulni a Balatonnál. Számukra nyújt színvonalasabb, kényelmesebb eljutást a MÁV-START 

azáltal, hogy már a vakáció előtt egy hónappal, május 16-tól sűríti hazánk legnagyobb tavához 

irányuló vonatforgalmat, valamint modernebb és komfortosabb járműveket indít ezen úticélok felé. A 

Volánbusz csaknem ötven új autóbuszt állított forgalomba tavaly óta a balatoni és a tó környéki 

viszonylatokon. A közlekedési társaságok fejlesztései lehetővé teszik, hogy a magyar tengerhez 

utazók közül minél többen a versenyképes és környezetbarát vasúti és buszos utazást válasszák. 

Fontosabb újdonságok: 

 Pécs és Keszthely között naponta közlekedik egy vonatpár Fenyves expressz néven. 

 Már az előszezoni hétvégi napokon közlekedik a KISS emeletes motorvonat a déli parton a Szob 

és Fonyód közötti Jégmadár expresszvonatként. 

 A Budapest-Déli és Keszthely között pénteken és szombaton az éjszakai Bagoly vonat is 

közlekedni fog. 

 Nagykapacitású kerékpárszállító kocsik közlekednek a déli partra a Tópart InterCity-kben, az 

északi partra pedig a Kék Hullám sebesvonatokban és a Vízipók InterRégió járatokban 

közlekednek, ezeket érdemes igénybe venni a bicikliseknek, kerekező csoportoknak. 

 A megújult Balaton24 és Balaton72 napijegyek nemcsak a vonatokon, hanem több, a tó körül 

közlekedő Volánbusz-járaton is felhasználhatók. 

 Tervezetten május végétől már 34 balatoni állomáson, megállóhelyen egyszerűbbé és gyorsabbá 

válik a jegyvásárlás a kihelyezett jegyautomatákból. 

 Megszépült Balatonboglár és Fonyód vasútállomás környezete; a dél-balatoni vonal állomásaira 

és megállóhelyeire 250 padot, 24 támaszkodót helyeztek ki; a siófoki vasútállomáson új P+R 

parkolót létesítettek; Szántód állomáson új magasperon és akadálymentes gyalogos átjáró épült a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF Zrt.) beruházásában. A Balatonfenyvesi kisvasút 

csisztafürdői ágának pályarekonstrukcióját és személyforgalmi újranyitását követően 

Balatonfenyves, Imremajor és Csisztafürdő állomásépületei is megújultak. 

A tavalyi előszezonban több mint 200 ezren szálltak vonatra, hogy ellátogassanak hazánk legnagyobb 

tavához. Siófok volt a legkedveltebb úticél, 18 ezren utaztak Budapestről vagy a fővároson át Siófokra. A 

legtöbben a vakáció előtt, június 12-én mintegy 14 ezren keltek útra, de a június 5-6-i retró hétvége is 

jelentős számú látogatót vonzott a tó partjához. 
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Idén május 16-tól lép életbe a balatoni előszezon utasforgalmához igazított menetrend, amely június 17-

ig, a nyári menetrend bevezetéséig lesz érvényben. A szezonon kívüli időszakhoz képest jóval gyakoribb 

eljutást kínál a MÁV-START. 

A part menti nagyobb települések: Siófok, Balatonfüred, Fonyód az alapütemű, átlagosan óránkénti 

követésű vonatok mellett további vonatokkal is elértővé válnak. 

Elő- és utószezonban a déli parton elindulnak kétóránként a Déli->Parti InterRégió járatok, amelyek 

jelentős minőségi javulást hoznak, ugyanis a korábbi hagyományos (halberstadti) kocsik helyett már FLIRT 

motorvonatok lesznek, így klimatizált eljutást biztosítanak a kisebb dél-balatoni megállóhelyekre is. Az 

óránkénti IC (Tópart, Balaton) közlekedés ezekkel a járatokkal egészül ki, egy-két vonatot leszámítva a 

Budapest-Déli és Balatonszentgyörgy között közlekednek. 

Hétvégi és ünnepnapokon már előszezonban is közlekedik KISS emeletes motorvonat Szob és Fonyód 

között Jégmadár expressz néven. A Dunakanyarból érkező Jégmadár vonatok a tavalyi főszezonban szinte 

teltházzal közlekedtek, összesen 20 638-an vették igénybe a vasúttársaság legkorszerűbb, kényelmes, 

klímás járművét. 

2020 ősze óta Budapest és a Balaton déli partja között óránként indulnak a Balaton és Tópart 

InterCity vonatok felváltva Keszthely, illetve Nagykanizsa felé. A déli parton az előszezontól kezdődően 

a Balaton InterCity-kben újra választható az első osztályú szolgáltatás, így az utazás még 

kényelmesebbé válik. A vonatok 1. és 2. osztályú InterCity-kocsijába kedvező árú, 300 forintos helyjegy 

váltható,  amelyet a hétvégi csúcsidőszakban elővételben érdemes megvenni.  

 

A korábbi évektől eltérően, kísérleti jelleggel már az előszezonban elindítja a vasúttársaság a Bagoly 

vonatokat a déli parton, így éjfél után is közlekedik vonat a part mentén. Budapest-Déliből péntek és 

szombat este 22:40-kor, Keszthelyről péntek és szombat éjjel 23:48-kor, Siófokról már szombat és vasárnap 

hajnalban 1:28-kor indul. 

Szombathely és Keszthely között április végétől idén is közlekednek a közvetlen gyorsvonatok, 

melyekhez az előszezoni hétvégéken Tapolcán csatlakoznak a Révfülöpig és Balatonfüredig közlekedő 

személyvonatok. 

Az előszezoni menetrend egyik nagy újdonsága a Pécs és Keszthely között közlekedő Fenyves 

expresszvonat, ami a baranyai megyeszékhelyről garantált ülőhellyel és kerékpárszállítási lehetőséggel 

teszi lehetővé az utasok, csoportok és biciklisek könnyebb, kényelmesebb utazását a Balatonhoz. A 

Fenyves expressz vonatpár elő- és utószezonban, valamint nyáron naponta közlekedik, helyjegy váltása 

kötelező. Megáll Szentlőrincen, Dombóvár alsón, Kaposváron, valamint Fonyód és Balatonszentgyörgy 

között minden állomáson és megállóhelyen. Pályafelújítási munkálatok miatt a Fenyves expressz utasait 

május 22-ig Dombóvár és Pécs között pótlóbusz szállítja. 

Budapestről az északi partra a Kék Hullám sebesvonatok váltják fel az előszezonig közlekedő 

kétóránkénti sebesvonatokat, kevesebb megállással és gyorsabb eljutási idővel 

Balatonfüredig. Hétköznapokon szintén két óránként fog közlekedni a Vízipók InterRégió Budapest-Déli 

és Balatonfüred között. A hétvégéken a Katica InterRégió vonat is jár, Balatonfüredig minden 

állomáson és megállóhelyen megáll, így 

kiszolgálja a kisebb megállókat 

is. Munkanapokon a Tópart InterCity 

vonatokról székesfehérvári 

átszállással biztosított az eljutás Balatonfüredig. A 

Balaton északi fővárosába a tavaly nyárra 

befejezett villamosításnak köszönhetően a 

dízelmozdonyok helyett csendesebb, 

környezetbarátabb villamosvontatással, valamint 

FLIRT motorvonatokkal lehet utazni. 

 

Az idei évben ugyanazzal a járatszámmal és 

járatsűrűséggel készül a vasútvállalat a balatoni  

 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/etkezokocsi_belso.jpg?itok=C1nuOVTt
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forgalomban, mint tavaly: a főszezon mellett - a pünkösdi hosszú hétvégét követően - idén is fognak 

közlekedni az étkezőkocsik az elő- és az utószezonban is az összes Balaton InterCity-vonatban. Az elő- és 

az utószezonban ez napi 14, a főszezonban pedig napi 16 vonatot jelent. 

Ezekben a vonatokban részben már a felújított étkezőkocsik fognak közlekedni. 

A MÁV-START frissíti kínálatát annak érdekében, hogy a törzsutasai is változatos menüsorral találkozzanak. 

A népszerű START Burger, valamint a csapolt sörök maradnak, de a streetfood vonalat erősítve helyben 

kisütött, ízletes lepényeket is sütnek. Emellett a desszert- és az italkínálat is változik, Balaton-koktéllal várják 

az utasokat a fedélzeten. 

Kerékpárszállítás 

A Balaton változatlanul a kerékpárosok egyik legkedveltebb célpontja. Az északi parton közlekedő tapolcai 

sebesvonatok már az áprilisi hétvégéken is nagykapacitású kerékpárszállító kocsival közlekedtek. 

Nagykapacitású kerékpárszállító kocsik a déli parton a kétóránként közlekedő Tópart IC-n fognak 

közlekedni  az előszezontól. A Balaton és a Tópart InterCity-k esetében pedig a kerékpárok 

elhelyezésében és a hangosításban segédkező diákok is a biciklisek rendelkezésére állnak. 

Az északi parton a nagykapacitású kerékpárszállító kocsik a Kék Hullám sebesvonatokban és a Vízipók 

InterRégió vonatokban közlekednek majd. Forgalomba állnak a közelmúltban átalakított és felújított 

többcélú teres kocsik is a vonatokban. 

Balaton24 és 72 napijegyek 

A MÁV-START 2022-ben már április 15-étől kínálja a rendkívül népszerű, 2020-ban bevezetett Balaton24 

és Balaton72 jegyeket, illetve ennek 26 év alattiaknak szóló változatait. Ezek a megújult balatoni 

napijegyek a korábbiakhoz képest több, a tó keleti partján közlekedő Volánbusz-járaton is 

felhasználhatók, így a Balatont akár körbe is lehet utazni a napijeggyel, és el lehet jutni vasúti 

összeköttetéssel nem rendelkező, azonban turisztikai szempontból jelentős településekre is. A 24, illetve a 

72 órás érvényességű napijegy korlátlan számú utazásra jogosít a Balaton körül, így egyszerű, 

kényelmes és jól tervezhető a tó partján egy vagy akár több napos kirándulás is. Tavaly több mint 29 

ezer darabot vásároltak ezekből a termékekből, idén május 8-ig pedig már csaknem 1500-an vették igénybe 

a kedvezményt. A Balaton 24/72 Duo idén már nem elérhető. 

Jegyautomaták 

A MÁV-START 33 felújított és 2 új típusú jegyautomatát telepít a forgalmasabb balatoni állomásokra, 

megállóhelyekre május végéig. Az automaták 90-95%-a már üzemel, továbbá Siófokon már egy új típusú 

készüléket is használhatnak az utasok, május közepétől pedig Balatonfüred állomásra is kikerül egy új 

berendezés. 

Az előszezon második felétől, illetve főszezon kezdetére az alábbi állomásokon és 

megállóhelyeken várják az utasokat új vagy felújított jegyautomaták: Balatonakarattya, Csittényhegy,  

 

Balatonkenese, Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak, Balatonarács, Révfülöp, Badacsonytomaj, Badacsony, 

Tapolca, Keszthely, Balatonaliga, Lepsény, Fonyód, Balatonvilágos, Szabadifürdő, Siófok, Balatonszéplak 

felső, Szabadisóstó, Zamárdi felső, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, 

Balatonberény, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonszéplak alsó, Fonyódliget, Balatonfenyves, Balatonfűzfő. 

Vasútállomások megújulása 

Az utasokat nemcsak a vonatközlekedésben várják újdonságok, színvonalat javító fejlesztések, hanem a 

megszépülő állomások, megállóhelyek is vonzóbbá teszik az utazást. A MÁV idén is kiemelten kezeli 

az állomások és megállóhelyek virágosítását. Az északi parton 7000 tő egynyári virágot ültet ki az 

előszezonig. 

Megszépült Balatonboglár és Fonyód vasútállomás környezete NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

beruházásában. A közterületi kapcsolatok, burkolatok felújítása mellett a zöldterületek is megújultak. 

A dél-balatoni vasútvonal állomásaira és megállóhelyeire az utasok kényelmét szolgáló 250 padot, 24 

támaszkodót helyeztek ki. A siófoki vasútállomáson új P+R parkolót létesítettek közvilágítással és 

térfigyelő rendszerrel. Szántód állomáson pedig új magasperon és ahhoz csatlakozó akadálymentes 

gyalogos átjáró épült. 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/pentektol-ujra-utazhatunk-balatonon-es-bakonyban-nepszeru-napijegyekkel
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/pentektol-ujra-utazhatunk-balatonon-es-bakonyban-nepszeru-napijegyekkel
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Az Imremajor—Csisztafürdő vasútvonalat 2021 nyarára építette újra a MÁV.  A balatonfenyvesi 

kisvasúti állomáson az utasok felszállását biztosító peronokat térkővel burkolja le a MÁV az idei 

szezonkezdetre. Önkormányzati pályázati forrásokból februárra megújult a keskeny nyomközű vasút 

állomásépülete Balatonfenyvesen, Imremajorban takaros utasbeálló, Csisztafürdő állomáson pedig 

egy teljesen új épület épült, amely az állomási funkció mellett kerékpáros pihenőként és 

látogatóközpontként üzemel. 

Új buszok az utasok szolgálatában 

Somogy megyében 14 darab új, Credo Econell 12 típusú autóbusz növelte 2021-ben a kiszolgálási 

színvonalat, elsősorban a Balaton déli partján, Fonyód, Siófok, Balatonlelle vonzáskörzetében, valamint 

a Marcaliból és Kaposvárról Balatonboglárra közlekedő járatokon. Két Credo Inovell 12 típusú 

autóbusz Nagyatád és Keszthely, illetve Nagyatád és Hévíz között, egy Volvo 8900 típusú jármű pedig 

a Siófokról induló helyközi vonalakon fiatalítja az állományt tavaly óta. 

Zala megyében 15 új Credo Econell 12 típusú jármű állt forgalomba, elsősorban Keszthely, Nagykanizsa 

és Hévíz térségében. Egy Credo Inovell 12 típusú autóbusz a Zalaegerszeg-Keszthely-Tapolca-

Győr vonalon, két Volvo 8900-as jármű Nagykanizsa és Keszthely, egy harmadik pedig Balatonmagyaród 

és Nagykanizsa között teljesít szolgálatot. 

Veszprém megyébe 11 darab új Credo Econell 12 típusú autóbusz került, elsősorban egyes 

Pápát, Tapolcát, Veszprémet érintő vonalakra. 

Az idei nyári főszezonra további fejlesztésekkel is készül a vasúttársaság a szolgáltatási színvonal, 

minőség javítása érdekében – ezekről a nyári menetrend bemutatásakor részletes tájékoztatást adunk. 

 
  

Európában egyedülálló vágányépítő géplánc dolgozik a Szeged-Röszke 

vonal felújításán 
2022. május 13. 

 

210 tonnás, SMD-80-as típusú vágányépítő és átépítő géplánc állt munkába május 9-től a Szeged-

Röszke vonalon. A 13 kilométernyi pálya felújítását hatékonyabbá és gyorsabbá tevő munkagép 

műszakonként akár 1,5-2 kilométernyi vágányt képes átépíteni. A tervek szerint a vágányok, váltók és 

a szükséges építmények elkészültét követően, augusztus elejétől már megindulhat a tehervonatok 

közlekedése Szeged, Röszke és Szabadka között, hogy kerülőutat biztosítsanak a Budapest-Kelebia 

vonal felújításához szükséges vágányzár idejére. A személyszállítás a teljes korszerűsítés 

végeztével, várhatóan 2023 őszén indulhat újra. 

A világ egyik legnagyobb vasútépítőgép-gyártója, a Plasser & Theurer által épített gépláncból mindössze 

hármat alkalmaznak aktívan Európában, hétfő óta ezek egyike dolgozik a Szeged és Röszke közötti 136-os 

számú vasútvonal kivitelezésén. A géplánc korábban már részt vett például a Budapest-Hatvan és a 

Debrecen-Balmazújváros vonalszakaszok felújításában is. Az akár 3-400 méteres óriási munkagép alkalmas 

valamennyi típusú fa-, beton- vagy acélalj elbontására és új aljak folyamatos, előre meghatározott, egyenlő 

távolságú lerakására, valamint sínek, váltók (kitérők) felszedésére és újak fektetésére is. A vágányátépítés 

egyetlen munkafázisban, folyamatosan végezhető, a rendszer ráadásul 120 méteres úgynevezett 

hosszúsínek beépítésére is alkalmas. Egyik specialitása és előnye, hogy az időjárási körülményektől 

függetlenül megbízhatóan magas vonóerőt és előrehaladást biztosít a lánctalpas meghajtóegysége. 

A géplánc 136-os vonali üzembe állítását megelőzően, a tavaly ősszel megkezdett felújítás során már 

ágyazat-, vágány- és váltóbontási, talajstabilizációs munkákat végeztek, megkezdték a felsővezeték-tartó 

oszlopok alapozását és felállítását, csatornák feletti hidak esetében bontási, cölöpözési munkálatok 

zajlottak, Röszkénél elbontották a biztosítóberendezést, több vasúti-közúti átjáróban ideiglenes 

forgalomtechnikai tereléseket alakítottak ki, Röszkén és Szegeden pedig lebontották a felesleges épületeket, 

őrházakat. 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/uj-allomasepuleteket-adtak-balatonfenyvesi-kisvasuton
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/uj-allomasepuleteket-adtak-balatonfenyvesi-kisvasuton
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Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a csongrád-csanádi megyeszékhelyet 

Röszkével és Szabadkával összekötő vasútvonal a felújítását követően jelentős szerepet tölthet be a 

határmenti terület gazdasági-társadalmi fejlődésében. A személyszállítás megindítását követően, 2023 

őszétől sűrűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé válik a vonatforgalom Szeged és az észak-bácskai 

települések között. A villamosítás és a korszerűsítés révén pedig még környezetkímélőbbé válik a vasúti 

közlekedés a térségben. 

Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megyei 2. számú választókerület országgyűlési képviselője 

kiemelte: Minden olyan fejlesztést támogatok és támogatnunk kell, amely Szeged és a térsége gazdaságát 

fejleszti és az itt élők életminőségét javítja. A vasútvonal fejlesztése egy régen várt nagy jelentőségű és 

volumenű  beruházás, ezért arra kértem a MÁV munkatársait, hogy a lakosság kéréseit és igényeit vegyék 

figyelembe a kivitelezés során. 

Július végéig kiépül a vasúti pálya, mert augusztus 1-jétől megindul a tehervonat-forgalom a Szeged-

Röszke-Szabadka vonalon, biztosítva a Budapest-Kelebia vonal korszerűsítése miatt szükséges vágányzár 

idejére a megfelelő kerülőutat. A teljes felújításig – biztosítóberendezés és villamosítás nélkül – csak 

korlátozott, éjszakai tehervonat-közlekedést engedélyeznek hatóságilag. Napközben, 8 és 18 óra között 

tovább folytatódnak a felújítási munkálatok a 2023 őszére tervezett átadásig. 

Háttér-információk: 

 
 

Szeged és Röszke között teljes hosszban, 13 kilométeren újul meg a pálya. A vonal átépítésével és 

villamosításával az érintett nagyvárosok, regionális központok elérhetősége javul. A villamosított pályán 120 

kilométer/h sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok. (Egyes, rövidebb szakaszokon külső korlátozó 

tényezők miatt 80 km/h lesz a megengedett sebesség). Röszke állomás vágányhálózatát is korszerűsítik. Új 

megállóhelyet hoznak létre Szeged-Szentmihály településrészen; itt és Röszkén magasperonnal, 

akadálymentesítéssel, modern esőbeállókkal, P+R és B+R parkolókkal, padokkal, valamint korszerű 

utastájékoztatással teszik vonzóbbá a vasúti utazást. Röszkén ezen kívül egy új állomásépületet létesítenek 

az utasok számára. A vasútvonal villamosításához felsővezeték-hálózatot építenek ki a teljes vonalon, és új 

villamos alállomás telepítése szükséges Szegeden. Az összes megépülő váltót fűtéssel látják el, így 

biztosítva télen is a problémamentes közlekedést. A vasúti üzemet a projekt keretében felújítandó szegedi 

forgalomirányítási központból távvezérlik majd. Továbbá átépítik a keresztező és párhuzamos utakat is. 

A fejlesztés összekapcsolódik a szerbiai oldalon, Horgostól Szabadkáig zajló felújítással. A személyszállítás 

színvonala ezáltal jelentősen javul, sűrűbbé válik Szeged és az észak-bácskai települések között. Szabadka 

és Szeged között a határrendészeti vizsgálattól függően várhatóan 30-50 perc lesz a menetidő. 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/szeged-roszke_geplanc_20220512.jpg?itok=Qyph49rY
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 Hamarosan megkezdődhet a V0 vasútvonal nyomvonalsávjának 

környezeti vizsgálata 
 

2022. május 16.  

 
A V0 teherforgalmi vasútvonal nyomvonalára vonatkozóan szükséges az élővilág előzetes felmérése 

és környezeti hatástanulmány készítése, valamint az új vasúti nyomvonal környezetvédelmi 

engedélyének megszerzése. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére írt ki uniós közbeszerzési 

eljárást a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület. 

Az Országos Vasúti Árufuvarozási Koncepció elkészítése és ez alapján a V0 teherforgalmi vasútvonal 

fejlesztése a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület irányításával valósul meg. A kivitelezés elindításához 

szükséges előkészítési munkálatok már megkezdődtek. Április közepén választották ki a vasútvonal 

Szolnok-Kecskemét-Székesfehérvár-Győr közötti nyomvonalsávját. A nyomvonalsáv vizsgálatát követően, a 

beruházással kapcsolatos minden szempontot figyelembe véve jelölik majd ki a konkrét nyomvonalat. A 

projektben kiemelten kezelik a lakott területek és természeti értékek védelmét. 

A nyomvonalsáv részben Natura 2000 területet is érintő élővilágának felmérésére, környezeti 

hatástanulmány készítésére és a környezetvédelmi engedélyek megszerzésére írt most ki közbeszerzési 

eljárást a HUNGRAIL. Az ajánlatok benyújtásának határideje június 10.  A sikeres közbeszerzési eljárás 

esetén, tervezetten nyár végéig megkezdődhetnek a felmérési munkálatok a nyertes vállalkozóval, a 

feladatra 20 hónap áll majd rendelkezésre. 

Homolya Róbert, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnöke, a MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta: 

„A V0 vasútvonal megépítése több szempontból is kiemelt feladatunk, a hosszú távú céljaink eléréséhez 

elengedhetetlen. Ahhoz, hogy megfelelhessünk az európai uniós és a magyar klímacéloknak, és 2050-re 90 

százalékkal csökkenhessen a közlekedés szén-dioxid-kibocsátása, növelnünk kell a vasúti közlekedés 

teljesítményét. Ehhez a személyszállítási kapacitás mellett, a teherszállítás versenyképességét is növelni 

kell, ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát, hogy a mostani napi 400 helyett dupla annyi tehervonat 

közlekedhessen. Mindezt úgy, hogy Budapestet tehermentesítsük, a ferencvárosi rendező pályaudvart 

kiváltva a teherforgalom elkerülje a fővárost. A V0 vasútvonal lehet az a kelet-nyugati irányú korridor, ami a 

jövőben növelheti a magyar vasúti teherfuvarozás versenyképességét, ezzel meghatározó lehet a fenti célok 

elérésében.” 

 

A V0 teherforgalmi vasútvonal Záhonytól/Lőkösházától/Kelebiától Hegyeshalomig teremt majd új, 

versenyképes vasúti teherszállítási kapcsolatot a túlzsúfolt budapesti és agglomerációs vasúthálózat 

elkerülésével. Ezzel is támogatva az árufuvarozási folyosóknak a TEN-T törzshálózatba történő 

integrálódását, ahol a törzshálózat az áruszállítás számára is teljesen átjárható. 

Tervezetten kétvágányú, 22,5 tonna tengelyterhelésű, villamosított, legalább 740 méter hosszú tehervonatok 

akadálymentes közlekedését biztosító és 120 km/h sebességre alkalmas pálya épül majd, részben új 

nyomvonalon, részben a meglévő vasútvonalakat használva. A tervezett összeköttetés létrehozásához a 

Dunán új vasúti híd építésére is szükség lesz, viszont más vasútvonalakkal nem lehet szintbeli keresztezés. 

A V0 kialakításával javulhatnak az intermodális kapcsolatok, a keresleti igényeknek megfelelő logisztikai 

szolgáltatások alakíthatóak majd ki. A beruházásnak köszönhetően javulhat a menetrendszerűség, a 

zavarmentesség és megbízhatóság a teherfuvarozásban. Mindez hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

vasúti áruszállítás 2030-ig 50 százalékos növekedést érhessen el, 2050-ig pedig megduplázódjon. 

 

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület az alapítók szándéka szerint szakmai érdekképviseletet lát el a 

hazai vasúti személyszállítási, árufuvarozási, infrastruktúraépítési, üzemeltetési és járműgyártási ágazat 

területein. Tevékenységünk alapját azok a szakmai bizottságok jelentik, amelyek állásfoglalásaikkal és 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/v0_logo.png?itok=un2QEMNC
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javaslataikkal tevékenyen részt vesznek az állami vasúti jogszabályalkotás és szabályozás 

hatékonyságának növelésében. Külföldi szervezetek tagjaként nemzetközi színtéren is biztosítjuk a magyar 

vasúti érdekek megfelelő szintű képviseletét. Az egyesület tagi körén keresztül a vasúti árufuvarozási piac 

90 százalékát, a vasúti személyszállítási piac 100 százalékát fedi le. Tagvállalataink árbevétele éves szinten 

megközelíti a 600 milliárd forintot, a szakmai szervezetben képviselt árufuvarozási vállalatok teljesítménye 

meghaladja az évi 50 millió tonnát, a személyszállítással foglalkozó társaságok pedig évente megközelítőleg 

150 millió utast juttatnak el célállomásaikra. Az egyesület elnöke dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-

vezérigazgatója. 

  

 
 

Éjszakai utazás az Adriára – közvetlen vonattal Budapest és Split között 
 

2022. május 25.  

 

Ezen a nyáron is elindul a tengerpartra, Splitbe a MÁV-START közvetlen éjszakai járata, az Adria 

InterCity. Június 10-étől szeptember 24-éig a főszezonban heti 3 alkalommal, az elő- és utószezonban 

heti 2 alkalommal légkondicionált, csendes futású, fekvőhelyes és hálókocsikkal közlekedő vonat a 

város központjába érkezik, az óváros és a kikötő közvetlen szomszédságába. 

A Lonely Planet gyűjtéséből a The Guardian által Európa 10 legjobb vasúti élményutazása közé választott 

Adria InterCity fedélzetén tavaly 5500-nál is többen utaztak. Ebből több mint 2300-an a korszerű és 

kényelmes utazás elősegítése érdekében a MÁV online jegyvásárlási felületén, a megújult ELVIRA-n vették 

meg a menetjegyüket a Budapest és Split közötti 789 kilométeres vonatútra. A járat június 10. és 

szeptember 24. között közlekedik, a főszezonban heti 3 alkalommal, az elő- és utószezonban heti 2 

alkalommal. Az elő- és utószezonban, június 10-19-ig és augusztus 29-től szeptember 24-ig Budapestről 

kedden és pénteken, Splitből szerdán és szombaton indul. A főszezonban, június 19. és augusztus 29. 

között Budapestről kedden, pénteken és vasárnap, Splitből hétfőn, szerdán és szombaton indul. A vonat 

menetideje 14 óra, melynek nagy része éjszakára esik: Budapestről 18:45-kor indul, a Balaton déli partján 

haladva éri el az országhatárt, majd Zágrábot elhagyva vág neki a Dinári-hegységnek, ahol a tengerszint 

felett közel 900 méter magasan fekvő hágók 

leküzdése után ereszkedik le a tengerpartra, 

Splitbe 8:12-kor érkezik. Visszafelé, Splitből a 

vonat 18:27-kor indul, Budapestre másnap 9:35-

re érkezik. 

A járaton mindenki megtalálhatja az igényeinek 

és a pénztárcájának megfelelő, de minden 

esetben magas színvonalú szolgáltatást. A 

vonat étkezőkocsival közlekedik, ahol meleg 

vacsora és reggeli, valamint széleskörű 

italválaszték áll az utasok rendelkezésére. Az 

étkezőkocsi az út során végig nyitva tart, ezért 

kiváló helyszín lehet késő esti beszélgetésekre 

az aludni szándékozó utastársak zavarása 

nélkül. A családoknak, baráti társaságoknak a 

fekvőhelyes kocsik 4 vagy 6 ágyas fülkéi jelentenek kedvezőáru, de mégis kényelmes és biztonságos alvási 

lehetőséget, míg a párokat és a kisebb családokat az 1-3 ágyas hálókocsi-fülkékben egy különleges gördülő 

szállodai szoba élménye várja. Minden utast este üdvözlőcsomag, reggel pedig jegyárban foglalt meleg ital 

és reggeli várja – a hálókocsiban utazók többféle reggeli menü közül választhatnak, melyet az 

étkezőkocsiban is elfogyaszthatnak. Valamennyi fülke légkondicionált és konnektorokkal is felszerelt. Az 

Utasellátó munkatársai a teljes út során gondoskodnak az utasok kényelméről és biztonságáról, és tőlük 

kedvező áron további ételek és italok is vásárolhatók. 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/adria_ic_mav.jpg?itok=tPleelAY
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A háló- és fekvőhelyes kocsikra szóló jegyek a MÁV-START és a GYSEV nemzetközi menetjegyeket árusító 

pénztárai mellett a megújult ELVIRA felületen (a jegy.mav.hu oldalon), akár regisztráció nélkül is 

megvásárolhatók. Az interneten vásárolt jegyek kinyomtatva és a MÁV alkalmazásból bemutatva is 

használhatók utazásra. Jegyek egy útra már 43 eurótól, 6-14 éves gyermekek részére pedig már 15 eurótól 

is elérhetők. Az Adria InterCity vonat menetrendjével, szolgáltatásaival, az elérhető menetjegyekkel 

kapcsolatos részletes információk a www.mavcsoport.hu/adria oldalon érhetőek el. A vonaton állatok és 

kerékpárok nem szállíthatók! 

 
 
 

 

 
Az érintett érdekképviseleti szervezetekkel is egyeztet a BKK a vak és 

gyengénlátó ügyfelek utazásának könnyítése érdekében 
  

Budapest, 2022. május 3. – A Budapesti Közlekedési Központ honlapjának szerkesztői a leendő 

felhasználókat is bevonják a fejlesztésbe, hogy valóban akadálymentessé váljon a társaság 

weboldala. A BKK a társadalmi érzékenyítő kampányok fókuszába a fiatalokat helyezi, hiszen ők 

tudják hatékonyan befolyásolni az idősebb generációt. A társaság számára fontos cél, hogy 

egységes szemlélettel akadálymentesítse a főváros közterületeit, ezért nemrég egyeztetést folytattak 

a szakmai szervezetek a látássérült emberek regionális és országos érdekképviseleteivel. 

  

A DANOVA projekt eredményeiről és a további fejlesztési lehetőségekről tartott workshopot a Budapesti 

Közlekedési Központ. 

Az Európai Unió „Innovatív közlekedési szolgáltatások vak és gyengénlátó ügyfelek részére a Duna 

régióban” elnevezésű Interreg Danube kutatás-fejlesztési keretprogramjából finanszírozott projekt célja, 

hogy a vak és gyengénlátó ügyfelek számára teljes mértékben, önállóan hozzáférhetővé tegye a 

repülőtereket, kikötőket, illetve a vasút- és buszállomásokat. A BKK a Budapest Airport-tal együttműködve 

vizsgálja és javítja a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér belvárosból való megközelíthetőségét a  

 

vak- és gyengénlátó utasok számára. Az utazástervezést elősegítve a BKK a projekt keretében felülvizsgálja 

és elvégzi a webes felületeinek (honlap, utazástervező aloldal és applikáció) akadálymentesítését. 

A projekt során elengedhetetlen kikérni és figyelembe venni az érintettek, azaz a látássérült emberek 

regionális és országos érdekképviseleti szervezeteinek a véleményét. Az együttműködés során a BKK 

rendszeresen megvitatja az egyes tervezési lépéseket az érintett szervezetekkel. 

  

A legutóbbi, 2022 tavaszán tartott workshopon 

 a BKK webes felületeinek (honlap, utazástervező aloldal és applikáció) akadálymentességéről, 

 ezzel összefüggő gyakorlati tapasztalatokról, 

 a fejlesztésekre vonatkozó javaslatokról; 

 a BudapestGO és a Budapest Airport által kifejlesztett Indoor navigation alkalmazások közti 

átjárhatóságáról; illetve 

 a különböző, látássérülteket segítő tanulmányötletekről (okos taktilis elemek alkalmazhatósága, 

társadalmi érzékenyítő kampányok, példatár a budapesti közterületek kialakításáról) kérték ki a 

résztvevők véleményét. 

  

Az érintett szervezetek közül a találkozón részt vett többek közt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége (MVGYOSZ), a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE), 

a Vakok Állami Intézete (VÁI), illetve az Informatika a Látássérültekért Alapítvány (INFOALAP). 

A DANOVA K+F projekt tovább folytatódik. Az együttműködés eredményeiről a BKK tájékoztatja ügyfeleit. 

 

https://jegy.mav.hu/
http://www.mavcsoport.hu/adria
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Budapest közlekedési információs gyűjtőpontja - negyven éve alakult a 

FŐVINFORM, tíz éves a BKK Info 
  

Budapest, 2022. május 3. – Rádiós és televíziós bejelentkezéseikből tájékozódtak évtizedeken 

keresztül a budapesti közlekedők. Negyven éve alakult meg a FŐVINFORM. Minden információval  

rendelkeztek Budapest forgalmi helyzetéről, útfelújításairól, és ezeket osztották meg az 

utazóközönséggel. A digitalizáció korában még ma is évente 25.000 rádióadásban mondják el a BKK 

Info munkatársai a legfrissebb közlekedési híreket. 

  

Több mint 40 éve, egész pontosan 1982. május 1-én alakult meg a FŐVIMFORM, azaz a Fővárosi 

Önkormányzat Közlekedési Információs Központ, amelyet ma már BKK Info néven ismerhetnek a 

fővárosban közlekedők. A kerek évforduló alkalmából ünnepélyes rendezvényt tartott a Budapesti 

Közlekedési Központ, amelyen a jelenlegi és volt munkatársak mellett az együttműködő partnerek is részt 

vettek. A BKK vezérigazgatója és a BKK Info vezetője idézte fel az információs központ elmúlt évtizedeit. 

  

„A FŐVINFORM azért jött létre, hogy friss, megbízható információkat gyűjtsünk össze egy helyen, és 

mindezt a közlekedésbiztonság, illetve a közlekedési kultúra fejlesztése érdekében” – árulta el a 

FŐVINFORM alapítója az ünnepi rendezvényen. Rosta Marian hozzátette: a sajtómegjelenéseken kívül 

negyedéves magazinokat is készítettek, amelyekben a nagy horderejű témákat dolgozták fel. 

  

Az első években 7 monitorral követték a főváros közlekedési helyzetét, a Kiskörúton belül helyezték ki azt a 

30 kamerát, amelyeken élő képet kaptak a belváros forgalmáról. A FŐVINFORM munkatársai - főként 

mérnökök - a BKV forgalomirányító központjában dolgoztak, itt volt a diszpécserközpont, a forgalomtechnika 

és a BRFK baleseti helyszínelő csapata is. 

  

„A digitalizáció felgyorsulása óta már nemcsak az autóval közlekedőknek, hanem a közösségi közlekedést 

használóknak is az az érdeke, hogy a megszokott közlekedési rend változásairól mielőbb értesüljenek” –  

 

mondta a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Dr. Walter Katalin kiemelte, hogy egy 

lezárásokkal járó felújítás térségéből hatékony kommunikációval el lehet terelni a forgalmat, megtakarítva 

ezzel az utasoknak nem kevés időt, költséget és a torlódások csökkentésével visszaszorítható a levegőbe 

jutó károsanyag-kibocsátás is. A BKK vezetője jelezte, hogy a közlekedési információk digitalizálásával idén 

már több autós navigációs alkalmazásban is a BKK Infótól származnak a forgalmi változások koordinátái. 

  

A digitalizáció korába lépve 

  

A BKK Info is kerek évfordulót ünnepel, a közösségi közlekedés megszervezésével és irányításával járó 

feladatokkal együtt tíz éve került át ez a tevékenység is a BKK-hoz. „Mára több mint 600 kameraképen 

követik a teljes város forgalmát a BKK Info munkatársai az év minden napján, és a közösségi közlekedés 

járművezetőitől is érkeznek információk a központba a forgalmi fennakadásokról” – hangsúlyozta Kardos 

Zoltán. A BKK Info vezetője hozzátette: „A digitális és mobileszközök korában még ma is évente 25 000 

rádióadásban mondják el a BKK Info munkatársai a legfrissebb és legfontosabb közlekedési híreket.” 

 A BKK híreivel együtt éves szinten több mint 8 000 közlekedési változásról kapnak tájékoztatást az utasok a 

különböző kommunikációs felületeken, beleértve az év elején útjára indult és rövid idő alatt népszerűvé vált 

BudapestGO alkalmazást is. 

  

A FŐVINFORM, vagy mai nevén a BKK Infó működését bemutató videó a BKK YouTube-

csatornáján látható. 

 

 
Újra járnak a nosztalgiavillamosok a hétvégétől 

https://www.youtube.com/watch?v=DtjhO4QlZPY
https://www.youtube.com/watch?v=DtjhO4QlZPY


KTE    17  2022. június 

 
 
  

Budapest, 2022. május 5. – Május 7-től, szombattól hétvégente ismét forgalomba állnak a 

nosztalgiavillamosok a fővárosban. A járművek a belváros és Óbuda között, a Deák Ferenc tér–Szent 

Gellért tér–Batthyány tér–Katinyi mártírok parkja útvonalon, N19-es jelzéssel közlekednek. A 

nosztalgiavillamosok menetrendje a BKK oldalán érhető el. 

  

Május 7-én, szombaton egy ikonikus budapesti járművel, az eredeti állapota szerint felújított, barna, favázas 

611-es villamossal, vasárnap pedig egy Hollandiát is megjárt, a 70-es évek világát idéző, eredetileg azonban 

1906-os gyártású, 2624-es acélvázas, kéttengelyes villamos-motorkocsival találkozhatnak az érdeklődők. 

  

Matuzsálemi korú járművek kicsiknek és nagyoknak 

  

A fővárosban már 2009 óta élvezhetik a BKK ügyfelei a nosztalgiaközlekedést. Budapest városképéhez a 

nosztalgiavillamos is szervesen hozzátartozik. Útikönyvekben, turisztikai cikkekben, szuveníreken egyaránt 

feltűnnek a jellegzetes régi járművek, de számos nemzetközi filmben is találkozhattunk már ezekkel az 

ikonikus szerelvényekkel. A nosztalgiavillamosokkal való utazás kedvelt program a kisgyermekes családok, 

illetve a külföldi vagy vidékről Budapestre látogató turisták körében, de a fővárosban élők ugyanúgy örömmel 

fogadják a matuzsálemi korú, hangulatos járműveket. 

  

Bátran kérdezze a vezetőt vagy a kalauzokat! 

  

A nosztalgiaközlekedés jóval több, mint egyszerű közlekedési szolgáltatás: időutazás, amely egyszersmind 

szerethetővé és élménnyé teszi a közösségi közlekedést. A járművek vezetői és a kalauzok olyan válogatott 

személyzet tagjai, akik a munkájuk elvégzése mellett lelkesen és kedvesen beszélgetnek az utasokkal, 

mesélnek a régi járművekről. Az érdeklődők jegyet lyukaszthatnak, vagy a végállomáson akár 

csengethetnek is a villamosok csengőjével. 

 

A nosztalgiajáratokat nosztalgia vonal- vagy napijeggyel lehet igénybe venni, amelyek elővételben 

megvásárolhatók a BKK értékesítő pontjain, valamint elérhetők a nosztalgiajáratok személyzeténél is. 

  

További részletek a BKK honlapján találhatók. 

 

 
Már több mint 750 ezren használják a BudapestGO-t 

  

Budapest, 2022. május 6. – A február közepén indult BudapestGO felhasználóinak száma alig 3 hónap 

alatt átlépte a 750 ezret. A Budapesti Közlekedési Központ felmérésében részt vevők jelentős része 

maximálisan elégedett a szolgáltatással, és ajánlja is másoknak. 

  

A BudapestGO felhasználóinak száma az alkalmazás februári bevezetése óta nagy számban emelkedett: az 

applikáció március 17-én érte el a félmilliót, május elején pedig már át is lépte a 750 ezres ügyfélszámot. 

Munkanapokon átlagosan 150 ezren használják az alkalmazást. 

  

A BKK ügyfelei közül már 125 ezren vásároltak a BudapestGO segítségével különféle termékeket. Az 

applikáció a bérletes ügyfelek számára is nagyon hasznos, a népszerűségét jól mutatja, hogy az 

automatikus bérletmegújítás-funkciót is egyre többen használják. A digitális vonaljegyből az alkalmazás 

bevezetése óta több mint 340 ezer darabot vásároltak, a március eleje óta elérhető időalapú jegyet pedig 

már naponta 1000 utas vette igénybe.  

A BudapestGO-ban az utazástervezés is egyre népszerűbb. Az egykori FUTÁR alkalmazás havi egymilliós 

átlagához képest a BudapestGO-val áprilisban már 1 millió 850 ezer utazást terveztek az ügyfelek. 

  

 

https://bkk.hu/nosztalgia/
https://www.bkk.hu/pontkereso/
https://bkk.hu/nosztalgia/
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Folyamatos megújulásban a BudapestGO 

  

Az applikáció a bevezetése óta folyamatosan fejlődik. Az elmúlt napokban a februári induláshoz képest 

jelentősen gyorsabb lett a felszálláskor a kódleolvasás, amely javítja az utasok komfortérzetét. A BKK 

pontosabbá és gyorsabbá tette az útvonaltervezést is, amely elsősorban a hosszabb, átszállásokat is 

tartalmazó utazások esetén lehet előnyös. A közeljövőben újabb funkciókkal bővülhet a BudapestGO, 

megújul a kerékpáros szolgáltatás, illetve a járművön ülve is elkezdhető az útvonaltervezés. 

  

Kényelmes és felhasználóbarát alkalmazás 

  

A BKK április elején egy online felmérést készített a vásárlók tapasztalatairól. A válaszadók visszajelzése 

rendkívül pozitív volt, az utasok fele maximálisan elégedett a szolgáltatás színvonalával. Az ügyfelek 

többsége részletesen is kifejtette a véleményét a BudapestGO által kínált lehetőségekről.  

A felhasználók nagy része úgy látta, hogy az alkalmazás nagyon kompakt, mindig kéznél van, kényelmes és 

felhasználóbarát, egy helyen elérhető benne minden fontos funkció, és nem kell sorba állni a pénztáraknál, 

vagy az automatáknál. 

  

Ezért érdemes BudapestGO-ra váltani 

  

A FUTÁR applikációt felváltó BudapestGO széles körben szolgálja ki az ügyfeleket, az utazástervezés 

mellett már egyre több termék elérhető. Az alkalmazással egyetlen felületen lehet jegyet vásárolni, vagy 

tájékozódni a főváros aktuális forgalmi helyzetéről, továbbá a budapesti és a távolsági buszok mellett szinte 

minden nagyobb város helyi közösségi közlekedési eszközére is lehet jegyet, bérletet váltani. A BKK 

ügyfelei ismétlődően – kvázi előfizetéses jelleggel – minden hónapban automatikusan újravásárolhatják 

havibérletüket, a widget funkció segítségével pedig a megvásárolt jegyek és bérletek rögzíthetők a telefon 

főképernyőjén, ezért gyorsabbá vált a jegyérvényesítés és az ellenőrzés. 

 

 
Szombattól már a Kálvin térig jár az M3-as metró 

  

Budapest, 2022. május 10. – Befejeződött a Semmelweis Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin tér 

metróállomások felújítása, ezért szombattól már a Kálvin térig jár az M3-as metró a vonal déli 

szakaszán. Május 14-től hétköznap napközben Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, valamint a Göncz 

Árpád városközpont és Újpest-központ között járnak a szerelvények, amelyek azonban a Nagyvárad 

téren nem állnak meg, csak áthaladnak. A Kálvin tér és Göncz Árpád városközpont között metrópótló 

buszokkal lehet utazni. Hétköznap esténként és hétvégén csak a Göncz Árpád városközpont és 

Újpest-központ között jár a metró. Ebben az időszakban a pótlóbuszok a Göncz Árpád városközpont 

és Kőbánya-Kispest között járnak. A metrópótlás idején hosszabb utazási idővel kell számolniuk 

azoknak, akik közúton, az északi városrészek felől, a Váci úton közelítik meg belvárost. Ezért a BKK 

mindenkit arra kér, hogy utazása előtt tájékozódjon, és ne megszokásból közlekedjen. 

  

Május 14-én szombaton az utolsó szakaszához érkezik az M3-as metró közel öt éve tartó felújítása: átépítik 

és akadálymentesítik a Nagyvárad tér, a Lehel tér és a Dózsa György út állomásokat, ezért megváltozik az 

eddig megszokott közlekedési rend. 

  

A legfontosabb változások az M3-as metró közlekedésében május 14-től: 

  

 Hétköznap napközben két szakaszon, Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, illetve a Göncz Árpád 

városközpont és Újpest-központ között jár a metró. A Kálvin tér és a Göncz Árpád városközpont 

között az M3-as, a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont között az M3A metrópótló 

autóbusszal is lehet utazni. 
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 Hétköznap esténként és hétvégén a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a 

metró. Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal lehet 

utazni. 

 A Nagyvárad téren az állomás felújítása miatt nem áll meg a metró, a Nagyvárad tér környéke a 

Népliget felől pótlóbusszal, a belváros felől közvetlenül a 2M villamossal közelíthető meg, 

valamint a Semmelweis Klinikák állomástól gyalog vagy MOL Bubival. 

 A metrópótlás miatt a városban a közúton közlekedőknek hosszabb utazási időre kell számítaniuk, 

különösen azoknak, akik az északi városrészek felől, a Váci úton közelítik meg belvárosi 

területeket. 

  

 

 
Az M3-as metró felújításának érdekességei a BKK legújabb 

podcastjában 
  

Budapest, 2022. május 11. – Ekkora volumenű pótlást még senki nem oldott meg korábban, s noha a 

pótlóbuszok csak az utasok felét tudják elszállítani, a BKK igyekszik az ügyfelei számára 

zökkenőmentessé tenni az M3-as metrófelújítás időszakát. Május 14-én, szombaton utolsó 

szakaszához érkezik az M3-as metró közel öt éve tartó felújítása. A Nekem Budapest podcast 

legfrissebb adásában szó lesz az eddig elért eredményekről, a felújítás hátralévő részének esetleges 

nehézségeiről és a metrópótlás kihívásairól. 

  

Befejeződött a Semmelweis Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin tér állomások rekonstrukciója. Ezzel 

egyidőben elkezdődik a Nagyvárad téri állomás átépítése. Az északi szakaszon is folytatódnak a munkák, 

ezért május 14-től, szombattól csak a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró. 

  

A Nekem Budapest 13. podcastadásában a legavatottabb szakembereket kérdezte Borsi Dávid, a BKK 

kommunikációs vezetője. Az adásban szó volt a felújítás elmúlt szűk 5 évének tapasztalatairól, illetve arról, 

hogy mik voltak a legnagyobb kihívások, az alkalmazott leginnovatívabb megoldások, milyen váratlan 

helyzetekre kellett ötletesen reagálni, és az is, hogy az ukrajnai háború milyen hatással volt a projektre. A 

felújítás utolsó szakaszának megoldandó feladatairól a Metró Felújítási Projekt Igazgatóság 

projektigazgatóját, Radnay Tibort és Németh Zoltán projekt műszaki vezetőt kérdezte a BKK kommunikációs 

vezetője. A felújításhoz kapcsolódó pótlás megszervezéséről, nehézségeiről, az ügyfelek érdekeit 

maximálisan figyelembe vevő fortélyokról pedig a BKK forgalomszervezés vezetőjét, Tarsoly Andrást 

faggatta Borsi Dávid. 

  

A tizenharmadik epizód már elérhető a Spotify-on, a Soundcloudon, az Apple Podcastokban, 

a Deezeren és az Anchor FM oldalán. 

 

 
 

Meghosszabbítja a CAF-gyártóval kötött opciós szerződését a BKK 
  

Budapest, 2022. május 11. – A BKK Igazgatóságának döntése értelmében folyamatban van a 

szerződésmódosítás aláírása, amely alapján még fél évig, 2022. november 17-ig élhet opciós CAF-

lehívási lehetőségével a BKK. Ennek köszönhetően a közlekedésszervező – a szükséges anyagi 

forrás rendelkezésre állása esetén – további 51 alacsonypadlós, akadálymentesített, klímával 

felszerelt modern villamossal korszerűsítheti a fővárosi járműflottát. 

  

Folytatódhat a fővárosi járműparkfejlesztés, mert a Budapesti Közlekedési Központ és a CAF-villamosokat 

gyártó spanyol vállalat megállapodása lehetővé teszi, hogy a BKK a korábban rögzített május 17-e helyett 

https://bkk.hu/hirek/nekembudapest
https://open.spotify.com/episode/0Az55SoHLJQHXK6YnHDw76
https://soundcloud.com/bkk_budapest/nekem-budapest-13-adas-utolso-szakaszaba-lep-majus-14-en-az-m3-as-metro-felujitasa?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://podcasts.apple.com/hu/podcast/nekem-budapest-13-ad%C3%A1s-utols%C3%B3-szakasz%C3%A1ba-l%C3%A9p-m%C3%A1jus/id1541661884?i=1000560275126
https://www.deezer.com/hu/show/2006222
https://anchor.fm/bkkbudapest/episodes/Nekem-Budapest--13--ads--Utols-szakaszba-lp-mjus-14-n-az-M3-as-metr-feljtsa-e1iavev
https://bkk.hu/hirek/ujabb-villamosok-es-trolik-erkezhetnek-budapestre-egy-evvel-meghosszabbitotta-a-bkk-a-gyartokkal-kotott-opcios-szerzodeset.6416/
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további fél évig, vagyis 2022. november 17-ig lehívhassa a még opcióban szereplő 51 villamost. A 

villamosok alapára már a 2014-es szerződéskötéskor is rendkívül kedvező volt, így a jelenlegi piaci 

környezetben jelentős megtakarítást jelentene, ha a BKK élhetne a szerződésben szereplő opcióval.  

 

A Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK annak ellenére elkötelezett a fejlesztés megvalósítása mellett, 

hogy a koronavírus-járvány és a kormányzati döntések miatt rendkívül szűkös források állnak  

rendelkezésre. A BKK egyelőre nem tud élni az opciós lehívási lehetőségével, de a Fővárosi 

Önkormányzattal együtt továbbra is azon dolgozik, hogy új CAF-villamosokat vásárolhasson. 

  

Összesen 73 korszerű CAF-villamos közlekedik a fővárosban 

  

A közösségi közlekedés, valamint az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése idén is hangsúlyos 

szerepet kap. Az elmúlt években indított járműpark-korszerűsítés rengeteget javított a fővárosi közösségi 

közlekedés színvonalán. A fejlesztés egyik zászlóshajójának a CAF-villamosok számítanak, amelyek a kor 

elvárásainak megfelelő szolgáltatásaikkal – tágas férőhely, légkondicionálás, akadálymentesség, fedélzeti 

kamerák – fokozzák a Budapesten utazók komfortérzetét. Az alacsony padlószintnek köszönhetően a 

babakocsival, illetve nagyobb csomaggal közlekedők, valamint a mozgásukban korlátozott ügyfelek is 

könnyebben szállnak fel a járművekre, a légkondicionált utastérben komfortosabb az utazás kánikulában is, 

a csendes járművek miatt pedig csökken a zajterhelés. Az újabb villamosok megrendelésével olyan 

vonalakon is egyre több akadálymentes jármű közlekedhetne, ahol ma egyáltalán nem, vagy csak alacsony 

darabszámmal járnak CAF-villamosok. Így elsősorban a külső kerületek, a nagyobb lakótelepek 

közlekedésében segíthetnének majd az új villamosok. 

  

A „Budapesti villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” elnevezésű projekt keretében 2020-ban és 2021-

ben 26 új CAF-villamos állt forgalomba Budapesten. A projekt első ütemében, 2015-ben és 2016-ban 47 

spanyol gyártmányú modell érkezett, így már összesen 73 modern CAF-villamos közlekedhet a 

fővárosban (17 hosszú és 56 rövid). Az új járművek jól illeszkednek Budapest hosszú távú stratégiájába,  

amelynek központi gondolata a környezet- és klímavédelem, a fenntartható energiagazdálkodás, valamint az 

ökológiai lábnyom csökkentése. 

 

 
Összefog a Munch és a BKK a Klímaváltozási akciónap alkalmából 

  

Budapest, 2022. május 13. – A környezetbarát városi élet nem kell, hogy bonyolult és drága legyen! Ha 

összekötjük az olyan Budapesten elérhető fenntartható alternatívákat, mint a Munch ételmentő 

platform és a BKK által üzemeltetett MOL Bubi közbringarendszer, azzal rengeteget tehetünk a 

klímaváltozásért. Május 15-én, vasárnap ülj fel te is egy MOL Bubira, és spórold meg akár annyi 

üvegházhatású gáz kibocsátását, mint ami azzal jár, ha közel 300 alkalommal töltenéd fel a 

telefonodat! 

  

A május 15-i Klímaváltozási akciónap alkalmából minden évben világszerte összefognak szervezetek, cégek 

és civilek, hogy rámutassanak a bolygónk éghajlatát fenyegető veszélyekre és a klímaváltozás által 

előidézett, vészjósló természeti változásokra. Éppen ezért döntött úgy a Munch és a Budapesti Közlekedési 

Központ (BKK), hogy egy közös akcióval fogják felhívni a figyelmet a természeti változásokra, amelyekre az 

olyan nagyvárosok, mint Budapest fokozottan hatással vannak.  

A két kezdeményezés üzenete és célja ugyanis nagyon hasonló. Mind az ételmentéssel, mind a 

kerékpározással csökkenthetjük a biológiai lábnyomunkat, így hozzájárulhatunk a városok 

klímasemlegességéhez, ráadásul a pénztárcánknak is jót teszünk velük. Ha pedig ezt a kettőt egyesítjük, 

akkor egyszerre (t)eszünk jót, miközben egészséges és környezettudatos megoldásokat választunk, ami egy 

fenntarthatóbb városi életet biztosít mindenkinek.  

„A BKK örömmel vesz részt a Munch-csal való együttműködésben, hiszen a társaság számára fontos cél a 

klímavédelem” – mondta Borsi Dávid a közös akció kapcsán. A BKK kommunikációs vezetője hozzátette: a 

https://bkk.hu/hirek/2021/06/forgalomba-allt-az-eddig-lehivott-utolso-caf-villamos-is.6531/
https://bkk.hu/hirek/2021/06/forgalomba-allt-az-eddig-lehivott-utolso-caf-villamos-is.6531/
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környezettudatos közlekedésfejlesztésben úttörő szerepe van a MOL Bubinak, de ugyanezt a célt szolgálják 

a zéró károsanyag-kibocsátást segítő troli- és villamosbeszerzések, a megosztáson alapuló szolgáltatások 

támogatása, és az ehhez kapcsolódó mikromobilitási hálózat kiépítése, amely jelenleg is zajlik Budapesten. 

 

 

Kezdj bele egy környezet- és pénztárcabarát szokásba azzal, hogy május 15-én, vasárnap te is felülsz egy 

MOL Bubira, és beszerzel biciklivel egy pazarlástól megmentett ételcsomagot, közel féláron! Foglalj le egy 

Munch-csomagot, majd irány a legközelebbi MOL Bubi gyűjtőállomás! Tedd le az állomáson, vagy parkolj a 

bicikliddel a Munch partner előtt, és vedd át a megadott idősávban a meglepetéscsomagodat! Egy átlagos 

Munch csomag beszerzésével kb. 2,4 kilogramm üvegházhatású gáz kibocsátásától mentheted meg a 

Földet. Kis lépés neked, de hatalmas lépés a környezetnek. 

  

Az együttműködés kisfilmje ezen a linken érhető el. 

  

A Munch-ról 

  

A Munch-ot 2020-ban 4 fiatal hozta létre, akik a modern technológia eszközét felhasználva harcolnak az 

ételpazarlás ellen. A Munch egy platform, amin keresztül éttermek, pékségek, boltok és szállodák 

kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de jó minőségű ételeket. A Munch-csal mindenki könnyedén 

tehet az ételpazarlás ellen, miközben jókat eszik – jó áron! A Munch elérhető a böngészőből és telefonos 

alkalmazás segítségével is. A kezdeményezéshez a cég megalakulása óta már több mint 500 

vendéglátóhely csatlakozott, és több mint 200.000-en töltötték le az alkalmazást. A Munch elnyerte az „Év 

Fenntartható Vállalkozása díjat”, valamint az OMÉK-on, Magyarország legnagyobb élelmiszeripari 

kiállításán, az „Élelmiszerpazarlás megelőzéséért Díjat” is. 

  

A MOL Bubiról 

  

A 2014-ben indult MOL Bubi igazi sikertörténet Budapest életében: jelentősen hozzájárult a városi 

kerékpározás terjedéséhez, ráadásul több százezer kilogramm szén-dioxid kibocsátásától óvta meg a 

bolygót, egyúttal tette zöldebbé és élhetőbbé Budapestet. A MOL Bubi értékes brand a megosztáson alapuló 

közlekedési eszközök piacán. Nem véletlen, hogy a Forbes 2015-ben a legtrendibb magyar márkák közé 

választotta a közbringát. A városi kerékpározást ösztönző rendszer 2021 tavaszán megújult, hogy a 

korábbihoz képest lényegesen jobb felhasználói élményt nyújtson a fővárosban közlekedők számára. A 

megújulásnak köszönhetően a közbringaszolgáltatás az elmúlt egy évben sorra dönti a rekordokat. 

Népszerűbb, mint előtte bármikor. Jelenleg 1560 kerékpár használható a rendszerben, és 162 állomás van 

Budapesten. Hamarosan 75 új gyűjtőállomással és 900 vadonatúj MOL Bubi kerékpárral bővül a 

szolgáltatás. 

 

 
 
 

Dinamikusabb lett a Budapesti Közlekedési Központ nyilvános forgalmi 
adatbázisa 

  

Budapest, 2022. május 16. – Májustól jelentősen megújult a Budapesti Közlekedési Központ nyilvános 

forgalmi adatainak elérése, amelyek közül több online formában is hozzáférhető bárki számára. A 

BKK elkötelezett, hogy az ügyfelek számára folyamatosan szolgáltassa azokat a friss adatokat és 

információkat, amelyek alapján működtetni és fejleszteni tudja a főváros közlekedési rendszerét. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ működésében 2022 májusától újabb mérföldkőhöz érkezett a forgalmi 

adatok bemutatásának gyakorlata. Mostantól minden információt egy új, áttekinthető felületen, a Forgalmi 

adatok, diagramok aloldalon találhatnak meg az ügyfelek a BKK honlapján.  A forgalmi adatok menüpontban 

https://youtu.be/2r9naJ40IJg
https://bkk.hu/hirek/forgalmi-adatok-diagramok/
https://bkk.hu/hirek/forgalmi-adatok-diagramok/
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a felhasználók egyszerre olvashatnak a közlekedési és a kerékpárforgalmi riportokról, a MOL Bubi aktuális 

utasszámairól, továbbá a kerékpáros mérőpontok, a közösségi közlekedés és a közúti forgalom 

statisztikáiról. 

  

Visszakereshető interaktív adatbázis 

  

A BKK újításának köszönhetően öt új, online diagram jelent meg, az itt található adatok szűrhetők, 

visszakereshetők és rendszeresen frissülnek. A társaság azért gyűjti a részletes forgalmi információkat, hogy 

megalapozottan dönthessen a különböző beavatkozásokról, például a gyakoribb közlekedésről, a 

menetrendi változásokról vagy a hálózati módosításokról.                                                    

Ha az ügyfeleket részletesebben is érdekli a módszertan, az, hogy milyen statisztikák állnak rendelkezésre a 

BKK-nál, hogyan történik az adatgyűjtés és mire használja az információkat a társaság, az erről 

szóló blogbejegyzésben további részleteket is olvashatnak. 

 

 
Ismét elektromos buszokat tesztelnek Budapesten 

  

Budapest, 2022. május 17. – A jövő technológiáját próbálhatják ki a fővárosban közlekedők, ugyanis a 

Budapesti Közlekedési Központ és két szolgáltatója, a BKV Zrt. és az ArrivaBus a Mercedes és az 

MAN legmodernebb csuklós elektromos városi autóbuszait tesztelik valós forgalmi környezetben. A 

járművekkel a 7-es, valamint a 8E vonalon lehet találkozni, amelyeken bárki ingyenesen utazhat. 

  

Az ArrivaBus által tesztelt teljesen elektromos MAN Lion’s City 18E városi autóbusz május 21-ig, szombatig 

van forgalomban a belvárost is átszelő 8E vonalán. A BKV Zrt. által vizsgált Mercedes eCitaro G elektromos 

csuklós autóbusszal pedig május 17 és 23. között a 7-es busz vonalán, május 24 és 30. között pedig a 8E 

busz vonalán lehet találkozni. A tesztbuszok a 8E vonalon e8E, a 7-esen pedig e7 jelzéssel közlekednek. 

  

A most bemutatott MAN Lion’s City 18E típusú, 18 méteres csuklós autóbusz minden körülmények között 

mintegy 300 kilométeres hatótávot garantál. Ezt a még napjainkban is kiemelkedőnek számító 640 kWh-nyi 

akkukapacitás biztosítja, amelyből 512 kWh energia áll az autóbusz rendelkezésére. A modern elektromos 

busz teljes hosszában alacsonypadlós, és dupla klíma szolgálja az utasok igényeit. 

  

A Mercedes eCitaro G típusú elektromos csuklós autóbusz szintén 18 méter hosszú, klimatizált és teljes 

hosszában alacsonypadlós. Az autóbuszt egy 441kWh összkapacitású akkumulátor hajtja, amellyel akár 340 

km-t is képes megtenni városi körülmények között. 

  

A tesztjáratokon ingyenesen lehet utazni, bárki kipróbálhatja azokat. A BKK FUTÁR rendszerében percre 

pontosan nyomon lehet követni, hogy épp merre haladnak a járművek. A tesztelés lehetőségét a BKV Zrt. és 

az ArrivaBus biztosítja. A vállalatok elkötelezettek a környezetbarát járművek beszerzése iránt, mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy tisztán elektromos hajtású járműveket hozzanak Budapestre, egyelőre 

teszt jelleggel. 

Cél a fenntartható, környezetbarát járműparkfejlesztés 

  

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

modern, környezetbarát járművek használata a fővárosi közösségi közlekedésben. Az elmúlt időszakban a 

Budapesti Közlekedési Központ már több alkalommal is tesztelt teljesen elektromos hajtású buszokat az 

ArrivaBus-szal és a BKV Zrt.-vel együttműködésében. Az Európai Bizottság által meghirdetett Zöld 

Megállapodás 2050-ig karbonsemleges Európai Uniót vízionál. A stratégiai célkitűzéseknek megfelelően a 

Budapesti Mobilitási Terv a buszágazatban a zéró emissziós járművek beszerzését preferálja: trolibuszokét 

és elektromos buszokét, így a járműtesztre az EU célkitűzésével összhangban kerül sor. 

 

 

https://bkk.hu/hirek/forgalmi-adatok-diagramok/kozlekedesi-riportok/
https://bkk.hu/hirek/forgalmi-adatok-diagramok/kerekparforgalmi-riportok/
https://bkk.hu/blog/hogyan-es-milyen-forgalmi-adatokat-gyujt-a-bkk.7326/
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Aquincumi híd - Új kapcsolat Óbuda és Újpest között 
  

Budapest, 2022. május 18. – A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat 

megbízásából részletes megvalósíthatósági tanulmányt készíttet az Aquincumi hídról, ami segít 

eldönteni, hogy szükséges-e egy új híd megépítése Óbuda és Újpest között, és ha igen, milyen 

kialakítással és kapcsolódó úthálózattal. A lakossági észrevételeket 2022. június 8-ig várja a BKK, a 

társaság honlapján közzétett kérdőíven keresztül. 

  

Évtizedek óta szerepel Budapest fejlesztési és szabályozási terveiben egy új északi híd építése 

Aquincumnál a Pók utca és a Váci út között. Ezen a vonalon az Újpesti vasúti hídon (amelyet Északi 

összekötő vasúti hídként is szoktunk emlegetni) jelenleg is van vasúti, gyalogos és kerékpáros kapcsolat a 

Duna két partja között, ugyanakkor gépjárművel és helyi közösségi közlekedéssel csak nagy kerülővel lehet 

elérni a Duna átellenes partján lévő területeket. Egy új híd rövidebb, gyorsabb utazásokat tenne lehetővé 

Budapest északi területei között, illetve segítené az egykori ipari-vasúti barnamezős területek fejlesztését. 

  

A 2021 májusában folytatott társadalmi egyeztetés alapján a Budapesten közlekedők is formálták a tervezés 

menetét: 

 A lakosság mérsékelt autóforgalmat és közösségi közlekedési kapcsolattal bíró hidat tart 

kedvezőnek. 

 A megkérdezettek elsődlegesen az autópálya jellegű híd építésétől tartanak, és igénylik a 

zöldfelületek megőrzését, fejlesztését, elvárják a lakóterületek P+R jellegű használatának 

megakadályozását. 

 A válaszolók azt szeretnék, hogy alacsony maradjon az autóforgalom, a zaj és légszennyezettség 

ne növekedjen. 

 

A társadalmi egyeztetés alapján a BKK elvetette azokat a változatokat, amelyek az autópálya jellegű, nagy 

autóforgalmú híddal és utakkal számoltak, környezetvédelmi szempontból nem támogathatók, régészeti 

területet sértenének, nem illeszkednek a város hosszú távú fejlesztési céljaihoz és túlzottan költségesek. 

 

A BKK számít a Budapesten közlekedők véleményére a tervezés következő fázisában is, ezért arra kéri 

ügyfeleit, hogy most újra mondják el véleményüket, ezúttal az új híd és a kapcsolódó úthálózat változataival 

kapcsolatban. Az alternatívákra vonatkozó kérdőív segítségével mondják el, milyen szempontok szerint 

szülessen döntés a híd jövőjéről! 

  

A BKK várja az észrevételeket 2022. június 8-ig a társaság honlapján meghirdetett társadalmi 

egyeztetés felületen, ahol az érdeklődők megismerhetik a vizsgált változatok hatásait, előnyeit és hátrányait. 

  

 

 
 

Több pontjában jogszerűtlen és életszerűtlen a Közbeszerzési 
Döntőbizottság Lánchíddal kapcsolatos döntése 

  

  

Budapest, 2022. május 20. – A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) a Lánchíd felújításával 

kapcsolatos közel 9 hónapnyi vizsgálódása után elmarasztalta a Budapesti Közlekedési Központot 

(BKK) és az A-Híd Zrt.-t, majd 15-15 millió forint bírságot szabott ki a társaságokra. A BKK sem a 

döntést, sem a kiszabott bírság mértékét nem tartja megalapozottnak, ezért megvizsgálja a 

felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének lehetőségét. A kivitelező A-Híd Zrt. előzetes tájékoztatása 

szerint a cég is felülvizsgálati eljárást kezdeményez a KDB határozata ellen. A jogi eljárás a 

kivitelezés ütemszerű előrehaladását nem befolyásolja. 

  

https://bkk.hu/fejlesztesek/tarsadalmi-egyeztetes/aquincumi-hid-a-budapestiek-donthetnek-az-eszaki-uj-duna-hidrol-2-tarsadalmi-egyeztetes.7601/
https://bkk.hu/fejlesztesek/tarsadalmi-egyeztetes/aquincumi-hid-a-budapestiek-donthetnek-az-eszaki-uj-duna-hidrol-2-tarsadalmi-egyeztetes.7601/
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A Közbeszerzési Döntőbizottság indoklása szerint a bírságot azért szabták ki, mert a BKK nem ellenőrizte 

megfelelően a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. egyes alvállalkozóit. 

  

A Hatóság kifogásai 

  

Bár a Hatóság a projektet teljeskörűen vizsgálta – beleértve a projekt szerződéskötéssel, megvalósítással, 

alvállalkozókkal, előleg-felhasználással, teljesítésigazolásokkal, számlázással kapcsolatban keletkezett 

iratait –, egyetlen területen állapítottak meg jogsértést. 

  

A Hatóság egyrészt azt kifogásolja, hogy néhány, a teljesítésbe bevont alvállalkozót az A-Híd Zrt. nem 

előzetesen, hanem az alvállalkozási szerződés megkötését követően – bár minimális késedelemmel – 

jelentett be a megrendelő Budapesti Közlekedési Központnak. A KDB határozata ugyanakkor maga is 

megerősíti, hogy a bejelentésnek az A-Híd Zrt. minden esetben eleget tett, a jogsértés nem volt szándékos 

és nem befolyásolta a közbeszerzést lezáró döntést. 

  

Másrészt a Hatóság kifogásolta azt is, hogy ezt a késést nem vette észre a BKK. A KDB álláspontja szerint a 

BKK-nak - tekintettel a napi szinten megvalósuló helyszíni ellenőrzésekre -, észlelnie kellett volna a 

késedelmes bejelentést. 

   

A BKK álláspontja 

  

A Budapesti Közlekedési Központ szerint a KDB elvárása teljesen életszerűtlen egy olyan kivitelezés 

helyszínén, ahol akár 100 fő is dolgozik egyszerre. Ráadásul számos közreműködő nem található meg a 

munkaterületen, mivel nem ott van feladata (például az oroszlánok restaurálását sem a Lánchídnál végzik). 

Kérdés tehát, hogy ha a jövőben a BKK szeretné elkerülni a hasonló eseteket, hogy tud annak eleget tenni? 

Ugyanis a KDB jelenlegi határozata szerint, a BKK hiába észlelne egy be nem jelentett alvállalkozót, 

azonnali, soron kívüli intézkedés esetén is bármikor bírsággal lehetne súlytani minden hasonló helyzetben 

lévő megrendelőt. 

  

A Döntőbizottság azt sem vette figyelembe, hogy az A-Híd Zrt. az alvállalkozók bejelentését folyamatosan 

végezte, és közülük mindössze néhány esetben volt késedelmes a bejelentés a Hatóság szerint. A KDB 

késve bejelentett társaságok közé sorolta például a felújítás tervezésére a BKK Zrt.-vel már 2013(!) 

decemberében szerződő tervezői konzorciumot alkotó vállalkozásokat is, amelyeknél úgy állapítottak meg 1 

napos késedelmet, hogy a cégek bejelentése már a projekt legelső, nyitó kooperációján megtörtént. A 

hatóság azt sem vette figyelembe, hogy a többi érintett, a beruházás értékének mindössze 0,6 százalékában 

résztvevő alvállalkozó bejelentése – többségében néhány nap csúszással – megtörtént, hónapokkal a 

vizsgálat és a jogorvoslati eljárás megkezdése előtt. Tehát nem arról van szó, hogy a Lánchíd felújításának 

kivitelezője egyáltalán nem, vagy csak akkor és azért jelentette volna be az alvállalkozóit, amikor és amiért a 

Hatóság elkezdett vizsgálódni. 

  

A bírság kiszabása során a Döntőbizottság egységes mértékben büntette mindkét felet, ugyanakkor a KDB 

határozatában a döntés és az annak alapjául szolgáló indokok töredéke vonatkozik a BKK-ra, ami szintén 

jelentős aránytalanságot feltételez. A fentiek miatt a BKK a bírság kiszabását indokolatlannak és 

érthetetlennek tartja, amelynek bár a magyarázata a jogi környezetbe beerőszakolható, ám a kivitelezések 

során a gyakorlatban értelmezve kivitelezhetetlen. 

A BKK sem a KDB döntését, sem a kiszabott bírság mértékét nem tartja megalapozottnak, ezért 

megvizsgálja a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének lehetőségét. 

A kivitelező A-Híd Zrt. BKK-nak adott tájékoztatása szerint szintén nem ért egyet a döntéssel, a 

Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen pedig bírósági eljárásban kér jogorvoslatot. 

 A jogi eljárás a kivitelezés ütemszerű előrehaladását nem befolyásolja. 
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A BKK a lakosság javaslatait várja 75 új gyűjtőállomás helyének 
kiválasztásához 

  

Budapest, 2022. május 24. - A Budapesti Közlekedési Központ a közeljövőben 75 új helyszínen alakít 

ki MOL Bubi gyűjtőállomást. Ennek érdekében a társaság társadalmi egyeztetést indított, amely 

felméri, hogy melyik fejlesztésre javasolt területen van a legnagyobb igény a közbringa-

szolgáltatásra. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést indít a MOL Bubi kerékpárhálózat bővítésének 

lehetséges helyszíneiről. Hamarosan 75 új gyűjtőállomás lesz a rendszer része, most ezekről kéri a BKK az 

ügyfelek véleményét. A társaság rendszeresen kap visszajelzéseket a felhasználóktól arról, hogy hol 

szeretnék még elérni a MOL Bubi szolgáltatást a fővárosban. A BKK ezeket az észrevételeket is figyelembe 

veszi, amikor az új gyűjtőállomások helyszíneit tervezi. 

  

A BKK ezért most arra kéri a MOL Bubit használókat, hogy egy térképen jelezzék, a főváros mely területein 

használnák szívesen a közbringa-szolgáltatást, egy  kérdőíven keresztül pedig az ügyfelek közlekedési 

szokásait szeretné megismerni a társaság 

 A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a lehető legtöbb ember számára elérhetővé váljon a 

szolgáltatás, így a legforgalmasabb területeken alakítanak ki gyűjtőállomásokat. Ennek köszönhetően még 

többen használhatják a MOL Bubi kerékpárokat.A hagyományos közösségi közlekedéssel kombinálva a 

közbringát a városi közlekedés is kiszámíthatóbb, gyorsabb és egészségesebb. Az új gyűjtőállomásokkal ez 

a lehetőség még több budapestinek elérhetővé válik majd. 

  

A MOL Bubi szolgáltatási területének fejlesztése során a lakossági igények mellett a legfontosabb szakmai 

szempontokat veszik figyelembe. A közbringa- rendszerek olyan városi területeken működnek hatékonyan, 

ahol: 

 ahol sokan laknak, 

 ahol sokan utaznak, napközben és éjjel is több irányba, 

 ahol jó kerékpárral közlekedni, egyre több a kerékpársáv, 

 legfeljebb egy-két kilométeres kerékpározással könnyen megközelíthetők a közösségi közlekedési 

átszállópontok, 

 az új területek közvetlenül kapcsolódjanak a meglévő szolgáltatási területhez, így számos célpont 

elérhető az új gyűjtőállomásokról. 

A BKK az észrevételeket 2022. június 2-ig várja a BKK honlapján meghirdetett a társadalmi 

egyeztetés oldalán.  

 

 
 

Kiemelkedően jó szezonra készülnek a fővárosi turisztikai szolgáltatók – 
a legújabb attrakciók a BKK legfrissebb podcastadásában 

Budapest, 2022. május 24. – A nyugati világ kényelme és a volt szocialista országok izgalmas 

utózöngéje csábítja Magyarországra a külföldi turistákat, de a vidéki utazó is számtalan érdekességet 

talál, ha Budapestre látogat. Az idei nyár attrakcióiról, a BKK és a Budapest Brand által kínált 

kedvezményekről és a közösségi közlekedéssel is könnyen elérhető látványosságokról a Nekem 

Budapest 14. podcastadásában hallhatnak. 

A BKK is jelentős szerepet vállal a turizmus kiszolgálásában. A külföldről Budapestre érkező turisták és a 

belföldön kirándulók körében is kimondottan népszerű a közösségi közlekedés a fővárosban, lévén, hogy 

rendkívül jónak mondható nemzetközi szinten is Budapest közösségi közlekedési hálózata. 

https://www.partimap.eu/p/MOL-Bubi-TE/1
https://www.partimap.eu/p/MOL-Bubi-TE/0
https://bkk.hu/fejlesztesek/tarsadalmi-egyeztetes/hol-legyenek-uj-mol-bubi-gyujtoallomasok-a-fovarosban-bovitjuk-a-szolgaltatasi-teruletet-a-te-velemenyed-is-szamit.7603/
https://bkk.hu/fejlesztesek/tarsadalmi-egyeztetes/hol-legyenek-uj-mol-bubi-gyujtoallomasok-a-fovarosban-bovitjuk-a-szolgaltatasi-teruletet-a-te-velemenyed-is-szamit.7603/
https://bkk.hu/hirek/nekembudapest/?fbclid=IwAR16dNb8k5I-SSx80Szlfkls8ngfr1mEG6Vv9NdCbY-HWkmuTWogc1mfc14
https://bkk.hu/hirek/nekembudapest/?fbclid=IwAR16dNb8k5I-SSx80Szlfkls8ngfr1mEG6Vv9NdCbY-HWkmuTWogc1mfc14
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Városnéző villamos, bulinegyed, népszerű strandok, Sziget Fesztivál – csupán néhány a főváros által kínált 

attrakciók közül, amelyek nemcsak a Budapestre érkező külföldi turistáknak, hanem a belföldi utazóknak is 

izgalmas időtöltést kínálnak. Túl vagyunk már a járványhelyzeten? Mennyire van messze tőlünk a háború, 

ha az Egyesült Államokból nézzük? Prágában több a turista? Mitől félnek a belföldi turisták Budapesten? 

Mivel utazzunk a fővárosban? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a Nekem Budapest 14. 

podcastadásában. Faix Csabát, a Budapest Brand vezetőjét Borsi Dávid, a BKK kommunikációs vezetője 

kérdezte. 

 
 

 
 
 
 

SZINTET LÉP A BALATONI BRINGAKÖR 
 

A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő a bringákat és tekernek hazánk kerékpárútjain. Az elmúlt 

években jelentősen megnövekedett a kerékpározást, mint aktív turisztikai formát választók száma, ezért a 

NIF Zrt. beruházásában megvalósuló kerékpáros fejlesztések kiemelt jelentőséggel bírnak. Mind közül a 

leglátványosabb előrehaladást a 205 km hosszú Balatoni Bringakörön tapasztalhatják majd meg a 

kerékpározók az idei szezonban. 

A Bringakör fejlesztésének célja, hogy a több mint 20 éve kijelölt kerékpáros útvonal felülvizsgálatával, 

ideális nyomvonal mentén tegyék biztonságossá és komfortossá a közlekedést a biciklis turisták számára. 

A Bringakör komplex fejlesztése 2019 áprilisában kezdődött. Az elmúlt években több szakasz megújult, sok 

részen pedig jelenleg is folynak a felújítások, melyek ősszel befejeződnek. Ennek eredményként a tavalyi 

évhez képest az idei szezon kezdetére további 40 km-en újult meg a Bringakör.  Májusig 108 km-en, az év 

végéig pedig összesen 114 km-en haladhatnak korszerűbb úton, kényelmesebben a bringások a Balaton 

körül. 

Balatoni Bringakör, Balatonszárszó 

Jelenleg az útvonal 6,2 kilométeres szakaszán zajlik a kivitelezés. 

Az év végére így összesen 47,4 km-en újítjuk fel az útvonalat, 51,7 km-en felfestjük a burkolatjeleket és 

kihelyezzük a tájékoztató- és KRESZ táblákat. 

A NIF 2019-ben megkezdett fejlesztéseinek eredményeként az év végére mintegy 15,1 kilométeren 

tekerhetnek a kerékpárosok biztonságosabban, az autós forgalomtól elválasztva az újonnan kiépített 

kerékpárúton. 

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a meglévő körtúra lényegesebben komfortosabbá válik. 

A Bringakör kiindulópontja Balatonalmádinál van, de a Budapest-Balaton biciklis útvonal Balatonakarattyán 

csatlakozik be a balatoni kerékpárkörútra. 

 

A déli part Balatonakarattyától Balatonboglárig tartó fejlesztése tavaly év végén befejeződött. 

Az északi parton a Bringakört érintő Balatonfűzfő-Aszófő közötti nem építési engedélyköteles fejlesztések 

2021 tavaszán megkezdett szakaszának harmadik ütemében érintett településeken (Balatonfűzfő, 

Balatonalmádi, Csopak, Balatonfüred, Aszófő) 2021. december elején fejeződtek be a munkálatok. Itt 

aszfaltozási munkákat végeztek, burkolatjeleket festettek fel és útirányjelző táblákat helyeztek ki. 

A beruházások folytatásaként 2021 novemberében megkezdődött Balatonakali, Révfülöp, Ábrahámhegy, 

Badacsonytördemic és Gyenesdiás települések lakóutcáinak felújítása. Balatonakalin a Csárdás utca érintett 

szakaszát, Révfülöpön a Halász utcát teljes hosszban, Gyenesdiáson az Alsógyenesi településrészen lévő 

vegyesforgalmú utcát teljesen felújították, felfestették a burkolatjeleket, valamint tájékoztató- és KRESZ 

táblákat helyeztek ki. Ábrahámhegyen a Park utcán, a Vasút utcán és a Virág utcán, Badacsonytördemicen 

a Római úton, a Zöldfa utcán és a Debreczenyi Gyula utcán a burkolati hibák kijavítását követően 

https://bkk.hu/hirek/nekembudapest/?fbclid=IwAR16dNb8k5I-SSx80Szlfkls8ngfr1mEG6Vv9NdCbY-HWkmuTWogc1mfc14
https://bkk.hu/hirek/nekembudapest/?fbclid=IwAR16dNb8k5I-SSx80Szlfkls8ngfr1mEG6Vv9NdCbY-HWkmuTWogc1mfc14
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felfestették a burkolatjeleket és kihelyezték a tájékoztató- és KRESZ táblákat is. A beruházás 2022 

tavaszára lezárult. 

 

Az Örvényes és Tihany közötti szakasz átépítése is befejeződött, így az elkészült szakaszokon már 

korlátozások nélkül lehet kerékpározni. 

 

 

 
Balatoni Bringakör, Szántód 

 

 
Balatoni Bringakör, Balatonakarattya 

 

 
Balatoni Bringakör, Balatonlelle 

 

VÉGHAJRÁBAN A DÉLI ÖSSZEKÖTŐ VASÚTI DUNA-HÍD 
KORSZERŰSÍTÉSE – ÁTJÁRHATÓ A HARMADIK HÍD IS 

 

A Déli összekötő vasúti Duna-híd új, harmadik szerkezete immár átjárható. Ezzel történelmi pillanathoz, a 

Déli körvasút első mérföldkövéhez érkeztünk, a Duna felett három vasúti vágányon ível át. A projekt 

https://nif.hu/app/uploads/2022/05/0q0a6700.jpg
https://nif.hu/app/uploads/2022/05/hd_211021_nm_2628.jpg
https://nif.hu/app/uploads/2022/05/0q0a6520-scaled.jpg
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keretében elsőként megépült hidat 2021. április 25-én , a másodikat 2021. december 11-én vehették 

birtokba a szerelvények, a vasúti forgalom azóta zavartalan. Hamarosan a harmadik új hídszerkezet is 

átadásra kerül, hiszen 2022. május 4-én beemelték a kirakós utolsó darabját, az úgynevezett zárótagot. 

Ezután következhetnek a vasúti szakági és egyéb, befejező munkák, majd augusztus elején próbaterhelést 

végez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapata. .A sikeres próbaterhelést követően, a 

Déli körvasút keretében építendő harmadik vágány elkészültéig a vasúti forgalom ezen a legújabb és a 

középső szerkezeten zajlik majd. 

A Déli összekötő vasúti Duna-híd fejlesztése az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság beruházásában valósul meg. A 

kivitelezést a Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság végzi nettó 36 087 028 636 Ft 

értékben. A Déli összekötő vasúti Duna-hidat a Déli Körvasút fejlesztésének részeként korszerűsítik. 

A Déli Körvasút – a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

együttműködésében megvalósuló – fejlesztésének célja, hogy több elővárosi vonat közlekedjen az 

agglomeráció és Budapest között, a vasút pedig az új megállók és kapcsolatok révén versenyképessé 

válhasson, és nagyobb szerephez jusson Budapest közlekedésében. Ilyen nagyságú és jelentőségű 

vasútfejlesztés Budapest belső területén több mint 100 éve nem történt. Hosszú évtizedek óta ez az első 

olyan vasúti beruházás, amely Budapesten belül új megállókkal és sűrűbb vonatkövetéssel az ingázók 

mellett a városban közlekedők hasznát is szolgálja. A fejlesztés eredményeként a szakaszon az elővárosi 

vonatok 8-10 percenként járhatnak majd, összekötve az érdi, a budaörsi és a környező budai agglomerációt, 

Kelenföldet, az újbudai egyetemvárost, a Soroksári út térségét és a Népligetet Kőbánya-Kispesttel, a 

reptérrel és a pesti agglomerációval. A projekt révén Budapest jelentős közúti forgalomtól és ennek révén 

légszennyezéstől mentesülhet. 

 KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  
 

 
Jubileumi évfordulók 

2022. június hónapban 
 

150 éve történt: (1872): 

Június 12. A közlekedési miniszter és a MÁV igazgatója Erdélybe utazik a romániai pályacsatlakozások 

ügyében.   

Június 15. A Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség elrendeli, hogy a szolgálati mulasztás miatt elbocsátott 

vasúti alkalmazottak személyi adatait a vasúttársaságok közöljék.  

Június 16. Megnyílik a Magyar Északkeleti Vasút Szatmárnémeti - Bustyaháza közötti vonala. Hossza: 

80 km. 

Június 20.   A Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség elrendeli, hogy a gőzösök körül veszélyes 

mutatványokat végző csónakosoknak fel kell jelentkezni. 

Június 25. Buda tanácsa megtiltja az összes Budán közlekedő közúti vasúti kocsiban és társaskocsiban 

a dohányzást.  
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125 éve történt: (1897): 

 

Június 01. Kalcium-karbidot vasúton csak légmentesen lezárt vasedényben lehet szállítani. 

A magyar vasútállomásokon beszüntetik az állomási harang használatát. 
Június 03. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Segesvár-Szentágotai HÉV engedélyokiratának 

függelékét.  

Június 04. Szombathelyen megindul a villamosközlekedés. 

Június 05. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Temesvári Közúti Vaspálya Társaság 

villamosvasúti hálózatára vonatkozó engedélyokiratot. 

Június 12. Megkezdődik a villamosközlekedés Budapesten a Liget tér Kápolna tér között. 

Június 13. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Szatmár – Fehérgyarmati HÉV engedélyokiratát.  

Június 16. Megnyílik a Büdszentmihály – Tiszalök közötti vasútvonal. Hossza: 8 km. 

Június 22. Megnyílik a Székesfehérvár- Sárbogárd közötti vasútvonal. Hossza: 29 km. 

Június 30. Budapesten a belváros egyes utcáiban megtiltják a kerékpárok nappali közlekedését. A 

belterületen a kerékpárok sebessége nem haladhatja meg a 8-10 km/órát. 

   

100 éve történt: (1922): 

 

Június 02. Az antant közli a magyar kormánnyal, hogy Magyarország számára a légi járművek 

behozatala, ill. gyártása terén korlátozásokat vezetnek be. 

Június 04. Az országot útlevéllel az alábbi határátlépő állomásokon lehet elhagyni: Oroszvár, Gönyű, 

Komárom, Szob, Drégelypalánk, Balassagyarmat, Ipolytarnóc, Salgótarján, Bánréve, 

Tornanádaska, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely, Záhony, Tiszabecs, Csenger, Nyírábrány, 

Biharkeresztes, Kötegyán, Lőkösháza, Szőreg, Röszke, Kelebia, Csikéria, Mohács, 

Magyarbóly, Barcs, Gyékényes, Murakeresztúr, Dávidháza-Kotormány, Szentgotthárd, 

Kőszeg, Sopron, Hegyeshalom. 

Június 16.  A kereskedelemügyi miniszter 1926.december 15-ig Walko Lajos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                      

75 éve történt:(1947): 

 

Június 07. Befejeződik a Keleti pu. és a Kelenföldi pu. közötti 13 km-es pálya helyreállítása. 

A MÁV Konzum első árudáját ünnepélyesen megnyitják a dunakeszi főműhelyben. 

Június 09. Magyarország és Csehszlovákia légiforgalmi megállapodást ír alá. 

Június 10. A Maszovlet charter járata szovjet állampolgárokat visz Budapestről Zürich-be. Másnap egy 

delegációt Prágába szállítanak. 

Június 19. Megnyílik a Maszovlet Budapest – Prága közötti járata. Ez a társaság első külföldi, 

menetrend szerinti légijárata. 

Június 23. Megnyílik a Maszovlet Budapest - Miskolc járata  

                                              

50 éve történt:(1972): 

 

Június 01. Az Állami Biztosító bővíti a casco feltételeit. Az ügyfelek 500-20 000 Ft közötti önrészesedési 

összegeket vállalhatnak. Bevezetik a 3-10 hónapra szóló casco biztosítást. 

Június 04. Bevezetik az egyirányú közlekedést az M7-es autóúton. Augusztus 27-ig vasárnaponként 

14-22 óra között Zamárditól Törökbálintig a járművek csak Budapest irányába haladhatnak 

Június 23. Gyékényesen átadják a magyar-jugoszláv közös határállomást.  

 

25 éve történt: (1997): 

Június 02. A Győr-Sopron Ebenfurti Vasút Rt. 5,6%-os részvénycsomagját megvásárolja a Hamburgi 

kikötő és Raktár Rt.  
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Június 03. A Malév idei egymilliomodik utasát szállítja.   

Június 05. Megnyílik a Letenye – Zágráb között épülő autópálya Országhatár – Csáktornya közötti 16 

km-es szakasza. 

Az Északkelet Magyarországi Autópálya Rt. bejelenti: Megkezdték az M3-as Füzesabony – 
Polgár között létesítendő autópálya 60 km-es szakaszának megépítését. 

Június 09. A Malév új szolgáltatást vezet be. Az „Utazástervezés” címmel meghirdetett program 

keretében 24 órás információ-szolgáltatást nyújtanak a Malév járatairól. 

Június 12. Módosítják a KRESZ-t. Járművezetők menet közben kézben tartott mobil- rádiótelefont nem 

használhatnak, bevezetik az ellenőrzésre figyelmeztető jelzőtáblát, elrendelik a légzsákkal 

felszerelt ülésekhez a biztonsági gyermekülés beszerelésének tilalmát stb…. A vasúti 

átjárókon való biztonságos átkelés érdekében sebességkorlátozást vezetnek be. Az 

átjárókon történő áthaladás minimális sebessége 5 km/óra. 

Június 14.  A rendszerváltás óta a kormányzati erőfeszítések és programok ellenére az 

ólomkibocsátást kivéve nem sikerült látványos javulást elérni az autóközlekedés 

légszennyezésének csökkentésében - írja a Heti Világgazdaság. A fővárosban mind a 

nitrogén-oxid, mind a szén-monoxid-szennyezés egyre több helyen haladja meg az ún. 

egészségügyi határértéket. 

Június 15. Életbe lép a nehéz-tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló kormányrendelet. 

Ennek értelmében június 15. és augusztus 31. között a Magyarország területére belépő 

hazai gépkocsik a legrövidebb úton, a forgalomkorlátozás ellenére is elmehetnek a 

telephelyükig.   

Június 19. A FIDESZ –Magyar Polgári Párt alelnöke kijelenti, az M0-s körgyűrű építésének kérdése 

körül érdekcsoportok működnek, pontosabban a betonlobby, azaz az Állami 

Autópályakezelő Kht. 

Magyarország és Szlovénia megállapodik, hogy a Barcelona - Kijev között húzódó 

páneurópai közlekedési folyosó részét képező M70-es gyorsforgalmi út Tornyiszentmiklósnál 

metszi az országhatárt. Bejelentik, hogy az M0-s körgyűrűnek nem a korábban tervezett 

északi, hanem a keleti szakaszát fogják először megépíteni.               

Június 22. Az Olympic Airways beindítja az Athén és Budapest közötti járatot. Az Olympic hétfőn, 

kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap közlekedik a két főváros között. A Malév 

megállapodik az Olympic Airway-szel, és eszerint a görög légitársaság június 22-től hetente 

ötször, a Malév pedig hetente tízszer közlekedik Athén és Budapest között.    

Június 25. Helsinkiben az összeurópai közlekedési konferencia az európai uniós korridor-rendszer 

részévé minősíti a Magyarországon áthaladó 5-ös folyosót, ezáltal az M7-es és az M3-as 

autópályák és a velük párhuzamosan haladó vasútvonalak az Európai Unió által is 

támogatott útvonalak közé kerülnek. Megszavazzák a kontinens szempontjából különösen 

fontos tranzit folyosókat, melyből három vezet át Magyarországon. A konferencia kijelöli a 

10-es folyosót, amely a magyar területekkel párhuzamosan haladó alternatív útvonal.  

Megtisztítják a graffitiktól és festéktaszító anyaggal vonják be a Lánchidat. 
Június 27. Magyarország aláírja az Euro-Controll (Európai Szervezet a Légiközlekedés Biztonságáról) 

egyezmény módosításáról, illetve a Közép-európai Magaslégtéri Forgalomirányító Központ 

létrehozásáról szóló egyezményeket.   

 

 
                            

 

LAPSZEMLE 
 

Közlekedéstudományi Szemle 
 

Megjelenik kéthavonta, 60 oldalon B/5 formában. 

Példányszáma: 600 db 

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

 
 

Pályázati úton támogatta a Közlekedéstudományi Szemle kiadását 

 

 
 

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
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