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

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

megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 

Titkárság ZÁRVA 

 
A KTE Titkársága 2022. október 6., 13., 15-én rendezvény miatt zárva tart. 

Minden más időpontban a szokásos nyitvatartás szerint várjuk Tagjainkat, Partnereinket. 

KTE Titkárság 

 
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 

 

 
BESZÁMOLÓ 
 

A KTE Szenior Bizottságának ülése 
 

Szeptember 6-án a Szenior Bizottság vezetőségi ülést tartott, melyen több téma is szerepelt. Értékelték az 

elmúlt négy év munkáját, középpontba állítva a járvány időszakát. Jónak ítélték meg az on-line konferenciák 

megjelenését, mely szélesebb körben adott lehetőséget a konferenciákba való bekapcsolódásra, de örülnek 

annak, hogy mára már lehetőség van a személyes találkozásokra is. 

Foglalkoztak az előttünk álló 2023. évi munkaterv elkészítésével és az egyesületi választás előkészítésével. 

Kiemelten foglalkoztak a szenior bizottság kapcsolati rendszerével, a fiatalok KTE munkába való 

bevonásának lehetőségével. Elsősorban a közép-és felsőfokú tanintézmények hallgatói körében kívánják 

népszerűsíteni az egyesületet, remélve a fiatalítást a taglétszám növelésében. 

A bizottság úgy látja, hogy nagyon szerteágazó munkát végeznek, a területi szervezetek is aktívan 

dolgoznak. Ezt a munkát szeretnék még eredményesebbé tenni. 

 

2022. 

10. 
október       ® hírlevél 

hírlevél  



KTE    2  2022. október 

 
 
A Fuvarozók és Szállítmányozók szenior tagjai a közelmúltban Záhony átrakó körzetet látogatták meg. Ezen 

a látogatáson találkoztak ukrán menekült gyerekekkel, akiknek apró ajándékokkal kedveskedtek. 

Az ülésen foglalkoztak az évfordulós kitüntetési javaslatok összeállításával és azok átadásának lebonyolítási 

lehetőségeivel. 

 

                                                                                                       Összeállította: 

                                                                                                       Harmatos János 

                                                                                                               titkár 

                                                                                                        Szenior Bizottság 

 

 

Pécsről Poprádra 
 

   Már két éve elkészült az a program, melyet a KTE Baranya Megyei Szervezetének 37 fős csoportja 2022. 

szeptember 14-16-ig bonyolított le. A halasztást a covid járvány indokolta. Az évente szokásos szakmai 

kirándulás most is sok érdekességet tartogatott a résztvevők számára. 

  Az első napon Szolnokon tettünk látogatást a MÁV Vagon Kft telephelyén, ahol a szakemberek bemutatták 

az IC+ kocsik gyártási folyamatát, valamint a KISS motorvonat karbantartásának technológiai szakaszait. 

Nagyon érdekes volt az új IC+kocsik szerelését látni. A hazai fejlesztésű kocsik tervezésénél a szakemberek 

nagy figyelmet szenteltek az utasok kényelmének és az utastájékoztatás fontosságának megoldására. A 

KISS motorvonat vezetőállása a modern technika adta lehetőségek tárházával ismertetett meg bennünket. 

A továbbiakban uticélunk Poprád volt, ahol aTátra Hotelben elfoglaltuk a szállásunkat, és a kirándulás 

időtartama alatt itt laktunk. 

A második napon megnéztük a szepesi vár látogatható részét, ami komoly túrát jelentett. Meredek, köves 

terepen lehet a célig feljutni. A vár jelenleg felújítás alatt áll. Délután Poprádra visszatérve az intermodális 

csomópontot tekintettük meg, majd az elmúlt évben beállított új fogaskerekűvel Csorba tóra utaztunk. Tanúi 

lehettünk annak, hogy nagyon élénk turista forgalomnak, ami a Magas-Tátrában még ősszel is van. 

Körültekintő forgalomszervezés szükséges ahhoz, hogy az elágazó állomásokon az utascsere gyorsan 

menjen végbe.   

 
 

A harmadik napon ellátogattunk a szentmáriai víztározóhoz, majd Árva várát tekintettük meg. Megcsodáltuk 

az ötszintes vár termeit és kiállításait. Csapatunk sikerrel teljesítette a 680 lépcső megtételét, így minden 

lényeges dolgot láttunk. A várból leérve váratlan program tanúi lehettünk. Az udvaron akkor zajlott a 

nemzetközi dudásverseny. Éppen a magyar versenyző, Dudás Zsuzsi lépett fel a színpadon. Megcsodáltuk 

a versenyző nemzetek viseleteit. A vár kapualjában megtekintettük a szánkó és hintó kiállítást is. 
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Az utolsó napon sétát tettünk Poprád Szepesszombat nevű városrészében, ami szépen felújított XVIII. 

századi házsorával nagyon jó benyomást keltett bennünk. Innen továbbutaztunk Martonházára, ahol 

bementünk Európa egyetlen aragonit barlangjába, ahol gyönyörű látvány fogadott bennünket. A barlang 

Szlovákia és Magyarország közös pályázatával elnyerte, hogy a Világörökség része legyen. 

 

A kirándulás utolsó állomása Budapest volt, ahol megtekintettük a Közlekedési Múzeum „Volt egyszer egy 

Északi….a történet folytatódik” c. kiállítását. Érdekes és tanulságos volt látni a régi járművek kavalkádját. A 

kiállítók felvonultatták a kerék-és motorkerékpárokat, teherautókat, mozdonyokat, vasúti kocsikat és sok 

egyéb közlekedéssel kapcsolatos berendezést és szerszámot. A kiállítás egyik érdekessége a „Meg nem 

épült Budapest c. kiállító tér, mely a XX. század első felének különböző közlekedési elgondolásait mutatta 

be. Örömmel láttuk, hogy sok gyermekes család is ezt a kiállítást választotta vasárnap délutáni programnak. 

A gyerekekkel múzeumpedagógusok foglalkoztak, játékosan ismertették meg őket a kiállított tárgyakkal és a 

közlekedéssel. 

   Élményekkel gazdagodva tértünk vissza Pécsre.   

 

                                                                                                           Összeállította: 

 

                                                                                                            Imre Lászlóné 

                                                                                                Baranya Megyei Területi Szervezet 

                                                                                                     Vasútüzemi Szakcsoport 

 

 
 

FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE 
 

 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

 

 

 
Vasúti távközlési és biztosítóberendezési konferencia 

 
Időpont: 2022. október 05-06. 
Helyszín: Bikal 
Szervező: Baranya Megyei Területi Szervezet 

 

A KTE Baranya Megyei Területi Szervezete és Vasúti Tagozata a MÁV Zrt.-vel való együttműködésben 

2022. október 5-6., Bikalon szervezi meg a III. Vasúti távközlési és biztosítóberendezési konferenciát, 

.amelynek a Puchner Kastélyszálló**** ad otthon. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt! 

 

A konferenciára történő jelentkezés módja, programja és a további részletek honlapunkon olvashatóak. 

 

 

 
  

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/vasuti-tavkozlesi-es-biztositoberendezesi-konferencia
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V. Magyar Közlekedési Konferencia - 46. Útügyi Napok 

 
 

Időpont: 2022. október 11-13. 
Helyszín: Eger, Hotel Eger & Park 
Szervező: Közlekedésépítési Tagozat Közúti Szakosztály, KTE Heves Megyei 

Területi Szervezete, Magyar Közút Nonprofit Zrt., MÁV Zrt. 
 

A Közlekedéstudományi Egyesület Heves Megyei Területi Szervezete és a Közlekedésépítési Tagozat 

Közúti Szakosztálya a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és a MÁV Zrt.-vel közösen, immáron ötödik 

alkalommal rendezi meg az országos jelentőségű 

 

Magyar Közlekedési Konferenciát (46. Útügyi Napokat) 

- A közlekedés a kihívások időszakában - 

A konferencia fő témái: 

 

- Közúti fejlesztések, nagy beruházások 

- Rugalmas közlekedési rendszerek 

- Új gyorsforgalmi koncepció 

- Forgalmi modellezés 

- Technológiák 

 - Agglomerációs közlekedés 

- Vasúti nagy beruházások 

- Fenntarthatóság, környezetvédelem 

- Közlekedésbiztonság 

- Közlekedés a kihívások időszakában 

- Digitalizáció 

- Kerékpár, mikro-mobilitás 

A konferenciára történő jelentkezés módja, programja és a további részletek honlapunkon olvashatóak.

 

Határok nélküli partnerség 
 

Időpont: 2022. október 25. 
Helyszín: Balassagyarmat  
Szervező: Nógrád Megyei Területi Szervezet 

 

További részletek hamarosan honlapunkon www.ktenet.hu olvasható. 

 
 
 

 

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/v-magyar-kozlekedesi-konferencia-46-utugyi-napok
http://www.ktenet.hu/
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Új megoldások a közösségi közlekedésben  
fenntarthatóság-integráció-finanszírozás 

 
Időpont: 2022. november 03-04. 
Helyszín: Bikal 
Szervező: Baranya Megyei Területi Szervezet 

 

További részletek hamarosan honlapunkon www.ktenet.hu olvasható. 

 

Közlekedési balesetek és a közlekedő ember  

XV. Tudományos ülés és Workshop 

 
Időpont: 2022. november 04.  
Helyszín: Budapest 
Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat, Közlekedés- egészségügyi 

Szakosztály 
 

További részletek hamarosan honlapunkon www.ktenet.hu olvasható. 

 

KIS RENDEZVÉNYEK 

 
 

Közlekedéstechnikai Napok - A személyszállítás története V. 
 

Időpont: 2022. október 19. 

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

(Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 72 sz. terem) 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat 

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek honlapunkon olvashatóak. 

 

 

 
Közlekedéstechnikai Napok - Vasúti informatika a kezdetektől 

napjainkig (VII. rész) 
 

Időpont: 2022. november 16. 

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

(Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 72 sz. terem) 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat 

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek honlapunkon olvashatóak. 

 

 
 

http://www.ktenet.hu/
http://www.ktenet.hu/
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozlekedestechnikai-napok-a-szemelyszallitas-tortenete-v
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozlekedestechnikai-napok-vasuti-informatika-a-kezdetektol-napjainkig-vii-resz
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

 

 

 
Vásárolj Te is egyszerűen, vonat- és buszjegyet egy helyen! 

 

2022. szeptember 1.  Tovább bővült a MÁV-START jegyértékesítési rendszerében elérhető helyi Volánbusz 

jegyek köre 

A MÁV-Volán-csoport közös fejlesztéseinek célja, hogy utasai számára egyre magasabb színvonalú 

szolgáltatást nyújtson. A kiemelt feladatok közé tartozik a jegy- és bérletvásárlás egyszerűbbé és 

gyorsabbá tétele. Szeptember elsejével tovább bővült a MÁV-START jegyértékesítési rendszerében 

elérhető buszos jegytermékek köre. Mostantól Ajka, Salgótarján, Tata és Szeged város helyi 

buszjárataira érvényes jegyek és bérletek is elérhetőek a vasúttársaságnál. Az ősz folyamán további 

városok esetében is várható hasonló fejlesztés. 

A MÁV-Volán-csoport kiemelt stratégiai célja a városi, regionális és helyközi közösségi közlekedés 

fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolása. A MÁV-START és a Volánbusz elkötelezett a közös 

értékesítési ajánlatok kibővítése iránt, melynek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. 

századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A tarifális átjárhatóság megteremtése azért is 

kiemelkedően fontos, mert a vasúttársaság által jelentős fejlesztésen áteső, környezettudatos szolgáltatást a 

vasútállomástól távolabbra igyekvők is igénybe tudják venni. 

A MÁV mobilalkalmazása 2020 nyarán bővült a „Térségi és városi jegyek” menüponttal, amelyben több 

városi és térségi bérlet is elérhető. A mostani fejlesztésnek köszönhetően szeptember 1-jétől már az alábbi 

városok helyi bérleteit is megvásárolhatják az utasok: 

 Ajka összvonalas havi-, a tanuló- és a nyugdíjas bérletei, 

 Salgótarján összvonalas havi-, I. és II. félhavi-, valamint a tanuló- és a nyugdíjas bérletei, 

 Tata összvonalas havi-, kéthetes-, a tanuló- és a nyugdíjas bérletei. 

Ezeken túl a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban elérhetőek Ajka, Salgótarján és Tata 

elővételben váltott menetjegyei és Tata turista bérletei (napijegy) is, illetve a fent felsorolt helyi buszbérletek 

is. 

A MÁV-Volán-csoport jegyértékesítési (JÉ) rendszere a magyarországi közösségi közlekedés legtöbb 

értékesítési csatornával bíró, legszélesebb kínálatot nyújtó jegyértékesítési felülete, aminek fejlesztését – a 

vasúttársaság saját belső erőforrásaira alapozva – a MÁV Szolgáltató Központ végzi csakúgy, mint az új 

típusú jegykiadó automaták integrációját a JÉ-rendszerhez. 

Még 2020 októberében kötött a MÁV-START és a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) együttműködési 

megállapodást, amelynek célja – a kormányzati, önkormányzati és szolgáltatói célkitűzéseknek megfelelően 

– a szegedi térséget érintő vasúti és helyi személyszállítási közszolgáltatók közötti hálózati, menetrendi és 

tarifális együttműködés kialakítása. Ennek köszönhetően Szeged városi 24 és 72 órás napijegyek már 2020 

őszétől, a bérletek 2021-től elérhetőek a MÁV appban, 2022 márciusától a MÁV-START jegykiadó 

automatáiban. A Volánbusszal történő együttműködés keretében szeptember 1-jétől újabb szegedi 

jegytermékek érhetőek el a MÁV-START jegypénztáraiban, a 60 perces, a 24 órás és 72 órás napijegyek, az 

egy- és kéthetes, valamint az összvonalas 30 napos, havi-, tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes havi-, 

felmutatóra szóló havi-, negyedéves-, féléves- és éves bérletek is megvásárolhatók. 

A MÁV-Volán-csoport hosszú távú célja, hogy az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják 

megváltani menetjegyeiket és bérleteiket – legyen szó akár buszos, akár vasúti utazásról. Ennek érdekében 

2020-ban kezdődött meg a különböző régiókban a Volánbuszra érvényes jegytermékek értékesítése a 
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vasúttársaságnál is. Többek között a Tokaj és Sárospatak vonzáskörzetében közlekedő autóbuszjáratokra 

szóló viszonylati bérletek is megvásárolhatók a MÁV-START jegypénztáraiban és automatáiból. A MÁV 

applikáció „Térségi és városi jegyek” menüpontjából pedig már megválthatók a Volánbusz egyes 

székesfehérvári, nagykanizsai, várpalotai, zalaegerszegi, siófoki, pápai, szolnoki, egri, nyíregyházi és 

békéscsabai helyi buszbérletei is, valamint Szeged városi 24 és 72 órás napijegyek és bérletek. 

 
 

 

Rekordszámú utas vonatozott a Balatonhoz 
 

2022. szeptember 2. Sikeresen ért véget a balatoni főszezon. A tavalyi, egész szezon alatt elért 

évtizedes rekordnál is többen választották a MÁV-START járatait a hazánk legnagyobb tavához 

történő utazáshoz. Az elő- és főszezonban több mint 2,7 millióan utaztak vonattal a tóhoz, vagy 

onnan, illetve a balatoni állomások között. A korábbi tapasztalatok alapján várható kora őszi magas 

utasszámra készülve, a vasúttársaság továbbra is számos lehetőséget nyújt sűrű 

vonatközlekedéssel azoknak, akik a szeptember 11-éig tartó utószezonban kelnének útra a 

Balatonhoz.  

 

A balatoni főszezonban tavalyhoz képest nagyjából 29 százalékos volt az utasszám-növekedés, sőt a 

járvány előtti utolsó évhez képest is hozzávetőleg 32 százalékkal jobb az eredmény. A legtöbben Siófokon, 

Balatonfüreden, Zamárdiban Fonyódon és Balatonlellén fordultak meg. Vitézy Dávid közlekedésért felelős 

államtitkár kiemelte: „A kormány a székesfehérvári és a déli parti vonal teljes felújításával, az északi parti 

szakasz villamosításával Balatonfüredig mindent megtett azért, hogy versenyképesebb legyen a balatoni 

közlekedés. Dolgozunk tovább a vasút fejlesztésén, a nyári számok igazolják, hogy van értelme, az utasok 

szívesen élnek a folyamatosan bővülő lehetőségekkel.” 

A jegyek többségét, közel 1,3  millió darab jegyet már a MÁV appban és a megújult Elvira felületén 

vásárolták meg az utasok. MÁV applikációban vásárolt az utasok 24 százaléka, interneten 13 százaléka, 

jegyautomatákban pedig 17 százaléka. Idén a főszezon elejére több tóparti állomásra és megállóhelyre is 

telepített jegyértékesítő automatát a vasúttársaság, a számuk így 37 darabra nőtt a térségben. Ennek is 

köszönhetően a Balatont érintő utazásra szóló jegyekből a tavalyi 180 ezer darab után az idei főszezonban 

közel 510 ezer darabot automatákból vásároltak az utasok. 

Idén is forgalomba álltak a nyári hétvégéken a Balaton felé az emeletes KISS motorvonatok, sőt jelentősen 

bővült a kínálata e különleges járműveknek. A Dunakanyarból Fonyódra a dupla KISS motorvonatból álló 

Jégmadár expresszen lehetett eljutni. A Szolnok és Siófok között közlekedő Napfürdő expresszvonat a 

hétvégi napokon Cegléd, Albertirsa és Monor érintésével járt. A Vitorlás névre keresztelt expresszvonat 

Szolnok és Fonyód között az újszászi (120a) vonalon nyújtott lehetőséget a térségben élők számára is a 

Balatonra való közvetlen eljutásra.  A Panoráma expresszvonat Nyíregyháza és Siófok között járt, a két 

végállomás között csak Debrecen, Hajdúszoboszló, Szolnok, Székesfehérvár, Balatonaliga, Szabadisóstó, 

Szabadifürdő állomásokon és megállóhelyeken állt meg. Vasárnaponként az Esti Csók Fonyód és Kőbánya-

Kispest között juttatta haza az utasokat a Balatonról. A korszerű és közkedvelt emeletes vonatok csaknem 

45 ezer utast és mintegy 2000 kerékpárt szállítottak. 

A déli parton közlekedő Bagolyvonatok az utasok körében továbbra is népszerűek, éjszakánként több ezren 

közlekedtek velük. A Balaton körüli vonalak forgalmát idén nyáron is növelte, hogy a vonatok 

szerelmeseinek retró hétvégékkel készült a vasúttársaság. Az Utasellátó étkezőkocsik kínálata a 

pénztárcabarát árazásnak is köszönhetően továbbra is kedvelt. A hétvégi napokon átlagosan 300 embernek 

szolgálták fel a finom ételeket. 

A szezonális termékek közül a meghatározott vasútvonalakon és Volánbusz-járatokon egyaránt érvényes, 

jellemzően a tó körüli utazás elősegítésére hasznos, különféle Balaton 24/72 napijegyekből összesen 27,6 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/kora-osszel-erdemes-vonattal-utazni-balatonhoz
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ezer kelt el, négyezerrel több, mint tavaly. A kedvezményes, helyjegybiztosítást magában foglaló, interneten 

és MÁV appon vásárolható Okosjegyből mintegy 24 ezret vásároltak az utasok. 

A vasúttársaság továbbra is hangsúlyosan kéri az utasokat, hogy a sorban állás és személyes érintkezések 

csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben a MÁV applikáció vagy a megújult 

Elvira  használatát. 

 

 
 

 

Közel 800 ezer ukrán menekült utazását segítette az ingyenes 
Szolidaritási jegy 

 

2022. szeptember 3. – A MÁV-START és a GYSEV a háború kezdete óta biztosítja Magyarországon 

belül azoknak az embereknek, családoknak az ingyenes közlekedést, akik Ukrajnából hazánkba 

érkeznek. A Szolidaritási jegy a továbbiakban is megmarad, felhasználási feltételeit az elmúlt fél év 

tapasztalatai alapján és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően azonban szeptember 15-től 

pontosítják. 

A vasúttársaság munkatársai fél éve segítik az Ukrajnában bajbajutottakat. Február 27-vel vezették be az 

ingyenes Szolidaritási jegyet, amelyből szeptember 1-jéig 791.148 darabot adtak ki, nettó 1,7 milliárd forintot 

meghaladó értékű szolgáltatást nyújtva.  A háború kitörését követően a MÁV-START az utazási igényekhez 

igazodva napi 6 pár különvonatot közlekedtetett Záhony és Budapest között, ez a szám április elejére napi 3-

ra csökkent, és április közepén a különvonat közlekedtetés megszűnt. Helyette a Záhonyból Budapestre 

közlekedő vonatokra csatlakoztatott külön kocsikban biztosítottak eljutási lehetőséget a főváros irányába. 

Az elmúlt félév tapasztalatai és a nemzetközi gyakorlat alapján a Szolidaritási jegyek felhasználási feltételei 

megváltoznak. A módosított feltételek továbbra is biztosítják az ingyenes utazást az Ukrajnából menekülők 

részére, akár Magyarországon kívánnak maradni, akár továbbutaznának Európa más országaiba. 

Szeptember 15-től az alábbi feltételekkel váltható Szolidaritási jegy: 

 A Szolidaritási jegyen feltüntetett kiindulási állomás csak valamely Záhony – Nyíregyháza szakaszon 

fekvő állomás, továbbá Hidasnémeti/Nyírábrány/Biharkeresztes/Lőkösháza, valamint Budapest-

Keleti/Budapest-Nyugati/Budapest-Déli/Kőbánya-Kispest/Budapest-Kelenföld lehet. 

 A Szolidaritási jegyen feltüntetett célállomás csak Budapest-Keleti/Budapest-Nyugati/Zugló/Kőbánya-

Kispest/Hegyeshalom/Szob állomás lehet. 

 A Szolidaritási jegy budapesti állomások közötti viszonylatra nem váltható meg. 

 A Szolidaritási jegyet csak a felsorolt állomásokon a pénztárakban az állomásról történő kiindulással, 

illetve vonattal történő határátlépés esetén az érintett vonatok fedélzetén a felsorolt viszonylatokban lehet 

megváltani. 

 A Szolidaritási jegy a vonatok 2. kocsiosztályán történő díjmentes utazásra érvényes. A feláras 

vonatokon szükséges pótjegyet, helyjegyet a gyorsvonati pótjegy kivételével meg kell vásárolni. 

 A díjmentes Szolidaritási jegyek nemzetközi utazás során is felhasználhatók az út magyar szakaszán, 

azonban nemzetközi utazás előtt mindenképp ajánlott tájékozódni arról, hogy az ukrán állampolgárok, 

menekültek milyen feltételekkel utazhatnak. 

Egyéb, belföldi utazásokhoz Magyarország a 85/2007 Kormányrendelet és a Vasúttársaság díjszabása 

szerint biztosít kedvezményeket. Így például a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, 

vagy ilyen státuszért folyamodó személy díjmentesen utazhat az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

által utazási kedvezmény igénybevételére kiállított igazolással, az azon feltüntetett viszonylaton. Szintén 

díjmentesen utazhat a 6 évnél fiatalabb gyerek, míg a 6-14 éves gyerekek 50% kedvezményre jogosultak. 

Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön 

ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a pótjegy tekintetében a menekültkénti, oltalmazottkénti vagy 
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menedékeskénti elismerését kérő személyt. A 85/2007 Kormányrendeletben meghatározott utazási 

kedvezmények nemzetközi utazásra, vagy annak magyarországi szakaszára nem vehetők igénybe. 

Szeptember 14. 23.59 óráig bezárólag váltott szolidaritási jegyek érvénytartamukon belül a rajtuk feltüntetett 

viszonylaton még felhasználhatók. 

A Szolidaritási jegy megváltozott igénybevételi feltételeiről és az utazási kedvezményekről 

a https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/solidarity weboldalon olvasható további tájékoztatás 

ukrán nyelven is. Mától minden szolidaritási jegyhez ukrán nyelvű tájékoztatót is kapnak az érintettek. 

 

 
Kora őszi retró hétvége Pécsett 

 

2022. szeptember 10.  

A nagy sikerű hatvani és balatoni retró hétvégék után, szeptember 17-én és 18-án, idén utoljára Pécs 

térségében utazhatnak a vasútbarátok múltidéző vonatokkal, ahol korabeli mozdonyok és a hozzájuk 

tartozó személykocsik állnak forgalomba. Két étkezőkocsi is közlekedik majd, az egyik Budapest, a 

másik Szombathely felől, amelyeken az adott korszakra jellemző ételek és italok is megkóstolhatók 

lesznek. Az étkezőkocsik mellett újdonságként a BCmot által vontatott SR 404 bisztrókocsiban is 

elérhető lesz az Utasellátó szolgáltatása. A nagyobb szabású retró hétvégéken túl kisebb 

eseményekkel is készül a MÁV-START, például egy-egy meghatározó járműtípus utolsó útjával 

búcsúzik. 

 

A vasúttársaság az idei év utolsó retró hétvégéjét Pécs térségében, szeptember 17-én és 18-án rendezi 

meg. Valamennyi Baranya megyei vasútvonalon megjelennek a régi korokat idéző autentikus szerelvények. 

Számos újdonsággal is találkozhatnak az utasok, például BCmottal és M43-as Kisdácsiával, emellett 

forgalomba áll a nemrég felújított M41 2112 pályaszámú, retró festésű Csörgő is. Az eddigi rendezvényeken 

is nagy népszerűségnek örvendő típusok, azaz Nohabok, Szergejek, Púpos, MDamot, ABbmot és Samu 

mellett ismételten forgalomba áll a legendás 424-es gőzmozdony is.  A retró mozdonyok és szerelvények 

többsége menetrend szerinti vonatokban közlekedik, így az utasok általános díjszabás szerint utazhatnak 

rajtuk, emellett korlátlan utazást biztosító Pécsi Retró Napijeggyel is készül a MÁV-START. 

Budapest–Pécs/Kaposvár 

A pécsi InterCity vonatokon kipróbálható lesz a hazai járműgyártás egyik remeke, a BVmot, azaz Samu, 

mely visszatér egykori fő felhasználási területére. A BVmot szombaton két pár Budapest-Pécs InterCity 

vonatban közlekedik, vasárnap egy pár Budapest–Pécs InterCity vonat után egy Budapest-Kaposvár 

vonatpárban tűnik fel. 

Egy másik pécsi InterCity szerelvény a hétvége folyamán Utasellátó étkezőkocsival és komfortkocsival 

kiegészítve közlekedik. A pályafutásának végéhez közeledő komfortkocsiban prémium (1+) helyjegy 

váltásával lehetséges az utazás, mely nemcsak a helybiztosítást, hanem a fedélzeti szolgáltatást is magába 

foglalja. Utaskísérők szolgálják fel a jegyárban foglalt italokat és csokirolót. A komfortkocsi mellett, a 

vonatban közlekedik egy étkezőkocsi is, melyben az Utasellátó retró kínálata várja az utasokat. 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/solidarity
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Pécs–Villány–Pélmonostor (Beli Manastir) 

A horvát határ felé és azon túl is lehet utazni az M41 2112 pályaszámú retró festésű Csörgővel, amely az 

olajzöld ingavonatot továbbítja. A vonat szombat és vasárnap reggel is kilép az országból, és Pélmonostorig 

(Beli Manastir) közlekedik, majd ezután szombaton kétszer, vasárnap egyszer a Pécs– Magyarbóly távot 

teljesíti. 

Villány–Mohács 

Mohácsi személyvonatok élére áll be a MÁV Rail Tours eredeti festésű M43 1001 pályaszámú Kisdácsiája, 

mely két kék Bhv 20-07-es kocsit továbbít majd. 

Pécs–Szigetvár 

A hétvégén a 60-as számú vasútvonalon vágányzár miatt Szigetvár és Darány között vonatpótló autóbuszok 

közlekednek. A Pécs és Szigetvár közti szakaszon két szerelvény közlekedik majd egész nap, melyeket 

felváltva összesen négy mozdony továbbít. Az egyik szerelvény összeállítását képezi egy bautzeni Bo 20-

37, egy By 20-17 és egy Bhv 20-07 személykocsi. A másik szerelvény pedig három darab vékonycsíkos 

Rába Bd 20-37 kocsiból áll majd. Ezek a szerelvények közlekednek majd az M61 001 Nohab, M62 228 

Szergej, M40 224 Púpos és MDamot 3017 pályaszámú mozdonyok vontatásával. 

Darány–Barcs–Szombathely 

Az ország leghosszabb, kizárólag dízelvontatással közlekedő járatán, a Pannónia InterRégión is forgalomba 

áll két retró szerelvény. Közlekedni fog egy régi arculatos InterCity szerelvény, mely az egykori Corvinus IC-

re emlékeztet. A vonat egy Apmz 10-71, egy DWA 88-71 étkező és két Bpmz 20-71 kocsiból áll majd. A 

vonat kétszer teszi meg egy nap a Szombathely–Darány távolságot, első körben remot, második körben 

klasszik M41-es Csörgővel. Emellett közlekedni fog egy retró sebesvonat is, mely három Bp 29-05 kocsiból 

és egy BDbh 82-28 kocsiból áll. A Bp 29-05 sorozatú kocsik az idei év során búcsúznak a menetrendszerinti 

forgalomtól. A szerelvény szintén kétszer teljesíti a távot, délelőtt az M61 019 narancsszínű Nohab, délután 

az M62 265 Szergej vontatásával. 

Szentlőrinc–Sellye 

A sellyei vasútvonalon áll forgalomba a Ganz öttengelyes remeke, az ABbmot. 

Dombóvár–Kaposvár 

A retró hétvégék egyik fő attrakciója, a legendás 424-es gőzmozdony is ismét útra kel. A 41-es vonal 150. 

évfordulója alkalmából a mozdony egy menetrenden felüli különvonatpárt továbbít Dombóvár és Kaposvár 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/komfortkocsi.jpg?itok=TGnuKtes
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között, Kapos expresszvonat néven. A 424 247 pályaszámú gőzmozdonyból és négy darab vékonycsíkos 

gyorsvonati kocsiból álló szerelvény Kaposvár irányába orral előre, Dombóvár irányába pedig szerkocsival 

előre közlekedik. A Kapos expresszre Budapest felől, és Budapest felé biztosított lesz az InterCity 

csatlakozás Dombóváron. A Kapos expressz különjegy váltásával vehető igénybe, mely magában foglalja a 

helyjegyet is. A jegy ára 1000 forint/fő/irány minden utas számára, egyéb kedvezmény vagy utazásra 

jogosító okmány nem vehető igénybe. A vonatra a jegyeket várhatóan szeptember 12-től lehet megváltani az 

elektronikus jegyvásárlási felületeken és a pénztárakban. 

 
 

Dombóvár–Komló 

Az észak-baranyai vasútvonalon forgalomba áll a MÁV Rail Tours közel 100 éves BCmot motorkocsija, mely 

az egykoron Déli Vasúthoz tartozó 104 éves SR 404 pályaszámú paklikocsit továbbítja majd. A kocsi 1997-

ben kapott felújításán bárpultot és asztalokat kapott, így nyerte el jelenlegi bisztrókocsi jellegét. Az SR 404 

kocsiban az Utasellátó fedélzeti szolgáltatást is fog biztosítani. 

Utasellátó 

Az Utasellátó három járaton fog szolgáltatást biztosítani: a Retró pécsi IC CAF étkezőkocsival, a Retró 

Pannónia IR (Corvinus IC) DWA étkezőkocsival és a Komlói személyvonat SR bisztrókocsival közlekedik. A 

CAF és DWA étkezőkocsi étlapja a ’80-as és ’90-es évek távolsági vonatainak megfelelő kínálatot nyújt. A 

hideg és meleg reggeli mellett főfogásként tradicionális levesek, főételek választhatók.  Desszertként a 

klasszikus Utasellátó édességek (pl. csokoládéroló) is választhatók. Az SR bisztrókocsiban a 

konyhatechnológiához alkalmazkodó korlátozott kínálat érhető el, kisebb harapnivalókkal, italokkal. A DWA 

és CAF étkezőkocsi étlapja ezen a linken érhető el: 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/travel-

offer/document/public/etkezo_etlap_retro2022_01-2_2022-05-24_0.pdf 

 

A részletekről és a menetrendről a vasúttársaság honlapján lehet 

tájékozódni: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/idoutazas-marpedig-lehetseges-retro-

vonatokkal 

 

 
 
 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/travel-offer/document/public/etkezo_etlap_retro2022_01-2_2022-05-24_0.pdf
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/travel-offer/document/public/etkezo_etlap_retro2022_01-2_2022-05-24_0.pdf
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/idoutazas-marpedig-lehetseges-retro-vonatokkal
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/idoutazas-marpedig-lehetseges-retro-vonatokkal
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/424_bivaly.jpg?itok=P8kQRLZD
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Megérkezett az utolsó vasútvillamos szerelvény is Magyarországra 

 
2022. szeptember 15. Szeptember 13-án megérkezett a tizenkettedik vasútvillamos szerelvény is 

Magyarországra, amellyel teljessé vált a járműflotta. Várakozáson felüli a TramTrain népszerűsége, 

az utasok nagyon kedvelik a félórás ütemben közlekedő vasútvillamost, ezt bizonyítja, hogy 

augusztusban 150 ezer utazáshoz vették igénybe a kötöttpályás közösségi közlekedés 

Magyarországon új, innovatív megoldását. 

 

A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamos megbízható, menetrendszerű közlekedése 

vonzó alternatíva azok számára is, akik eddig a két város közötti utazásaikhoz az autót választották. A 

vasútvillamos várakozáson felüli mértékben növekvő utazóközönsége legtöbbször munkanapokon, a reggeli 

és délutáni hivatásforgalmi időszakokban választja utazásához a közösségi közlekedés legújabb eszközét. A 

TramTrain kényelmes megoldást, új lehetőségeket és friss szemléletet hozott a térség közösségi 

közlekedésébe a fenntarthatóbb, élhetőbb jövő érdekében, amellyel az utasok egyre szélesebb köre 

szívesen azonosul. 

A Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő vasútvillamosok 216 főt tudnak elszállítani egyszerre. A 

sűrített, félórás menetrendet kiszolgáló vasútvillamos-járműpark biztonsággal üzemel. Az utolsó, 12. 

vasútvillamos szerelvénye kedd este érkezett meg Szentesre, a jármű daruzása és sínre helyezése szerda 

reggel sikeresen befejeződött. A Szentesi Motorgarázsban összeszerelés után a hatósági vizsgák 

megszerzését követően forgalomba állhat, és ezzel teljessé válhat majd a vasútvillamos-flotta. 

A tavaly november óta tartó ingyenes utasforgalmi próbaüzem után augusztus elsejétől a vasútvillamos a 

korábbi, órás ütemű menetrendhez képest kora reggeltől késő estig sűrítve, félórás követési idővel 

közlekedik. Az utasok jól fogadták a félórás menetrendi ütemmel együtt bevezetett kedvezményes zónás 

tarifarendszert. Fennmaradt a csütörtökről péntekre, péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó 

éjszakákon a peremidőszaki órás követésű rendszer, így ezeken a napokon a TramTrain járatok 

üzemszünet nélkül, folyamatosan közlekednek. 

A vasútvillamosokon elhelyezett fedélzeti automatákból bankkártyás fizetéssel a járműveken 

megvásárolhatók az egyszeri utazásra érvényes jegyek, ezzel a TramTrain jegyértékesítési csatornáinak 

rendszere teljessé vált, de a lehetőségek köre ezt követően is bővül. Szeptember 13-tól a 

hódmezővásárhelyi autóbusz-állomásra is új vasúti jegykiadó automatát helyezett ki a MÁV-START, 

amelyben a TramTrain-díjtermékek is elérhetők. Szegeden a Mars téri autóbusz-állomáson, és a 

hódmezővásárhelyi autóbusz-állomáson is megválthatják az utasok a vasútvillamosra érvényes 

menetjegyeket és bérleteket a Volánbusz által üzemeltetett belföldi vasúti partneri pénztárban. 

A vasútvillamos mentén vasúti jegypénztár található Szeged vasútállomáson, Szeged-Rókus, 

Hódmezővásárhelyi Népkert és Hódmezővásárhely vasútállomásokon, valamint Szegeden a 

Vasútigazgatóság földszintjén (Menetjegyiroda, Anna-kút). Az egyszeri utazásra érvényes jegyek és a 

bérletek az utazás megkezdése előtt megvásárolhatók a MÁV app felületén és az Elvirában. A vonal mentén 

elhelyezett MÁV-START automatákból Szegeden a vasútállomáson, az Aradi vértanúk terén, a Széchenyi 

téren, az Anna-kútnál, a Rókusi templomnál, a Vásárhelyi Pál utcai megállóhelyeken és Rókus 

vasútállomáson biztosított. Hódmezővásárhelyen és Algyőn minden megállóban vehetnek jegyet az utasok. 

Utazás előtt érdemes időt szánni a jegyvásárlásra mindazoknak, akik számára eddig ismeretlenek voltak 

ezek a megoldások. A jegyértékesítő automaták és a MÁV App biztosabb használatához segítséget nyújthat 

a következő film: https://www.youtube.com/watch?v=BCzY-R4Rj3U. 

A TramTrain közlekedéssel és díjszabással kapcsolatosan minden információ 

a www.mavcsoport.hu/tramtrain vagy www.mavcsoport.hu/vasutvillamos oldalon található meg. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BCzY-R4Rj3U
http://www.mavcsoport.hu/tramtrain
http://www.mavcsoport.hu/vasutvillamos
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Hétvégén napközben is kell tehervonatokra számítani a Szeged, Röszke 
és az országhatár közötti vasútvonalon 

 
2022. szeptember 15. Ütemterv szerint halad a MÁV beruházásában a Szeged-Rendező–Röszke 

országhatár vasútvonal átépítése, villamosítása. A munkálatok tervezetten 2023 őszén fejeződnek be 

teljeskörűen. A teherforgalom egyenletes elosztása érdekében, szeptember 16-tól, hétvégente 

napközben is járnak a tehervonatok. Hétköznapokon továbbra is csak az esti és éjszakai órákban 

közlekednek. 

Július végéig a teljes vonalon kiépítették a vasúti pályát, befejeződött a nagygépes munkavégzés, a 

vágányok, a váltók és a szükséges építmények is elkészültek, ennek köszönhetően augusztus 1-jétől 

újraindult a teherforgalom. Átmenetileg ez a vonal biztosítja a Budapest–Kelebia vasútvonal teljes kizárással 

járó fejlesztési időszakában a tranzit áruforgalom kerülő útvonalát, az észak-déli tengely vasúti árufuvarozási 

közlekedését. 

A felújítás teljes befejezéséig csak tehervonatok közlekednek a szakaszon. A megnövekedett teherforgalom, 

a vonatok egyenletes elosztása miatt szükséges kiterjeszteni a vonatok közlekedésének idejét. Szeptember 

16-tól, hétvégente napközben is – péntek 17:30-tól hétfő 07:30-ig – járnak a tehervonatok. Hétköznapokon 

továbbra is csak az esti és éjszakai órákban (17:30-07:30 között) közlekedhetnek. A teljes fejlesztési 

munkák befejezéséig, a tehervonatok sebességét 60 km/órás sebességre korlátozták. A beruházás 

befejezéséig a MÁV kéri a vasútvonal térségében élő lakosság türelmét. 

A vonalon 2015. óta szünetelt a járműforgalom, ezért a vasúttársaság kiemelten kéri a környék lakóit és az 

útátjárók használóit, hogy az újraindult vonatközlekedés miatt az útátjárókban és a vasútvonal mentén 

fokozott figyelemmel közlekedjenek. A nem biztosított átkelőhelyeknél kiemelten fontos, hogy a vasúti 

átjáróra csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a vezető meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti 

jármű egyik irányból sem közeledik, és a folyamatos áthaladás biztosított. 

A nappali órákban – vonatmentes időszakban - végzik a vasútvonal hátralévő kivitelezési munkáit. A 

beruházás befejezésétől, tervezetten 2023. október végétől, a vasúti pálya 0-24 órában képes lesz a 

forgalom lebonyolítására, ennek okán az éjszakai tehervonatok mennyisége csökkeni fog, a villamosítást 

követően csendesebb, villamos vontatású mozdonyokat használva. 2025 év végétől a vasúti tranzit 

áruforgalom visszaterelődik a Szabadka - Kelebia - Kiskunhalas – Budapest vasútvonalra, ez várhatóan 

tovább csökkentheti a Szeged-Röszke között áthaladó tehervonatok számát. 

A beruházás befejezése után megindulhat a személyvonati közlekedés is, amely tervezetten korszerű FLIRT 

villamos motorvonati szerelvényekkel tud megvalósulni. 

 

 
Megújult a vasútállomás épülete Zichyújfalun 

 

2022. szeptember 16. Szeptember 15-én átadták Zichyújfalu vasútállomás felvételi épületét, amely a 

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

augusztusában létrejött Támogatási Szerződés alapján, a Magyar Falu Program keretében a 

vasúttársaság 2 milliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást használhat fel 

vasútállomások fejlesztésére. Zichyújfalu vasútállomás Mád és Szany-Rábaszentandrás után már a 

harmadik helyszín, ahol az utazóközönség a Magyar Falu Programnak köszönhetően élvezheti a 

megújulás előnyeit. 

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

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

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

a budapesti elővárosban utazók. 
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Zichyújfalu vasútállomáson a Magyar Falu Program keretében a felvételi épület és környezete 49 millió forint 

értékű beruházás keretében újulhatott meg. A munkálatok során javították az épület tetőszerkezetét, a 

homlokzat pedig visszanyerhette az eredeti, 1896-ban kialakított arculatát. Az utasforgalmi helyiségek 

megújultak, a mosdó akadálymentes lett. A környezet rendezése során a biztosítóberendezés konténerét az 

épülethez hasonló stílusúra formázták, és újratelepítették a zöldfelületet. Az épületet térkőburkolatú járdával 

vették körbe, illetve a keleti oldalon nagyobb összefüggő felületet hoztak létre, ahol 20 állásos fedett 

kerékpártárolót telepítenek még az idei évben. 

A vasútállomás története egészen 1896-ra nyúlik vissza. A 44-es számú Pusztaszabolcs–Székesfehérvár-

vasútvonal átadásával egyidőben épült a harmadosztályú HÉV-felvételi épület, amelyet később egy 

földszintes oldalszárnnyal bővítettek. Az állomáson vasutas lakóház is épült, és a 20. század közepén egy 

vonóvezetékes biztosítóberendezés, amelyhez további őrhelyeket építettek. Az 1990-es években megszűnt 

itt a szolgálat, a jelzőket és a berendezést is elbontották. Az állomáson álló vasutas lakóház leégett. 2009-

ben a Pusztaszabolcs-Székesfehérvár vasútvonal felújításakor kicserélték az állomás vágányhálózatát, és új 

biztosítóberendezést építettek az épület oldalszárnyában, azonban sajnos a felvételi épület felújítása akkor 

elmaradt. 

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

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

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

utasforgalmi létesítmények üzemeltetése tekintetében. Az új állomásépületek színvilágának és külső 

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

munkakörnyezete is javul az érintett állomásokon. 

A 2023 elején záruló MÁV projektben további tíz helyszínen szépülnek meg az állomások, és további 13 

kistelepülésen új, zárt utasváró épületek is készülnek. Több mint kétszáz vasútállomásra telepít a MÁV 

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

utastájékoztatás is. 

 
 

 
 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/z6s_9007.jpg?itok=9QE6eqTx
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Már közel 800 ezren szállítottak kerékpárt a vonatokon 
 

2022. szeptember 17.  

Az ősz beköszöntével, a hűvösebb időjárást kedvelő kerékpárosoknak továbbra is ajánlott a 

legkedveltebb úti célok megközelítése vonattal, amihez kiemelt kedvcsináló, hogy a MÁV-START, a 

GYSEV és a MÁV-HÉV az Európai Mobilitási Hét teljes ideje alatt, 2022. szeptember 17. és 22. között 

díjmentes kerékpárszállítási lehetőséget biztosít utasai számára az erre alkalmas hazai járatain. 

Az Európai Mobilitási Hét keretében a Technológiai és Ipari Minisztérium elrendelte, hogy azokon a vasúti 

járatokon (MÁV-START, GYSEV, MÁV-HÉV), ahol lehet biciklit szállítani, 0 forintba kerüljön a kerékpárjegy. 

A díjmentes jegyek a pénztárakban, az automatákból és az online felületeken is mától (szeptember 17-től) 

válthatók meg, a szállítás csak azzal együtt díjmentes. A 20” feletti kerékátmérővel rendelkező kerékpárok 

szállítása esetén kell megvásárolni a díjmentes kerékpárjegyet. Ha a vonat kerékpárhely-foglalással vehető 

igénybe, a vonatra szóló kerékpár-helyjegyet továbbra is szükséges megvásárolni. 

A szeptember 17-22. közötti időszakra elővételben megváltott kerékpár-jegyeket az utas kérésére kezelési 

költség levonása nélkül visszatérítik a MÁV-START Ügyfélszolgálatán keresztül. 

A díjmentes kerékpárjegy megváltása kötelező, így aki szeptember 17. és 21. között a kerékpárját szállítja, 

de nem rendelkezik díjmentes kerékpárjeggyel, menetjegy függvénye szerinti pótdíjjal (ha van menetjegye 

500 Ft, ha nincs menetjegye sem, 2600 Ft) tud a fedélzeten menetjegyet venni. 

800 ezren szállítottak kerékpárt vonaton 

 
Az elmúlt évek legjobb kerékpáros eredményét érte el a vasúttársaság a fejlesztéseknek 

köszönhetően, közel 800 ezer kerékpáros használta ki a vonatok bicikliszállító lehetőségeit úti célja 

megközelítéséhez. 

2022 első nyolc hónapjában közel 785 ezer kerékpáros terméket vásároltak a vonattal utazó biciklisták, a 

jegyek 43 százalékát már online felületen, azaz a MÁV appon vagy a megújult Elvirán keresztül váltották. 

Ezzel az elmúlt évek legjobb eredménye született meg: 2019-ben 435 ezer, 2020-ban 491 ezer, tavaly pedig 

631 ezer volt az eladott jegyek vagy bérletek száma a januártól augusztusig tartó időszakban. 

A Balatonnál tekerőknek hétvégenként a Budapestről a Balaton déli partján Nagykanizsára közlekedő 

legforgalmasabb Tópart InterCity vonatokban nagykapacitású kerékpárszállító kocsi közlekedik. Az északi 

parti, Balatonfüreden át Tapolcára közlekedő sebesvonatokon október végéig kerékpárszállító kocsi várja a 

kerékpárral utazókat. A Dunakanyarban a hét minden napján Budapest és Szob között megnövelt 

kerékpárkapacitású KISS emeletes vonat közlekedik. A Tisza-tóhoz indulóknak ajánlott a november elsejéig 

hétvégenként továbbra is közlekedő, a kerékpárosok számára optimalizált Tisza-tó Expressz igénybe vétele, 

mely Budapestről Tiszafüreden és Hortobágyon át Balmazújvárosba közlekedik. Miskolc és Tiszaújváros 

között kétóránként, kerékpárszállító szakasszal rendelkező személyvonat jár, ami ideális Tisza-menti 

kerékpártúrák szervezéséhez. 

A legnépszerűbbek mellett szintén kedvelt kiránduló célpont ősszel is a Börzsöny, a Velencei-tó, a Bakony 

és a Bükk, de ezek mellett számos térség meglátogatását is ajánlja a vasúttársaság. Ilyen az Alsó-Tisza-

vidék, a Dráva mente, a Fertő, a Zemplén, a Gemenci-erdő és Szekszárdi-dombság, a Körös mente, a 

Mátra, a Mecsek, a Mezőföld, az Őrség és a Göcsej, a Pilis, a Szigetköz, a Vértes, valamint a Zselic. A 

Mindezekről bővebb információk a turisztikai kerékpárszállítási lehetőségeket bemutató oldalon találhatók. 

Idén számos fejlesztésnek örülhettek a kerékpárosok. Forgalomba állt hét kerékékpárszállítóvá átalakított 

Bdmpee (korábbi Bmx) kocsi, nagyrészt a Balaton északi partján. A Balaton déli partján közlekedő Balaton 

InterCity-vonatokon megduplázta, a Tópart InterCityken pedig megnégyszerezte a vasúttársaság a 

kerékpáros férőhelyek számát az előző évekhez képest. A Balaton, a Börzsöny és a Tisza-tó térségében is 

újabb regionális kerékpárszállító BDzx mellékkocsit helyezett üzembe a MÁV-START, így a helyi 

forgalomban is nőtt a kerékpárszállító kapacitás. Mindezek mellett idén újra lehetett kerékpárt szállítani a 

szlovén (Koper) és horvát (Rijeka) tengerpartra az Istria éjszakai vonattal. 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/dijmentes-kerekparszallitas-mobilitas-het-kereten-belul-2022-szeptember-17
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/dijmentes-kerekparszallitas-mobilitas-het-kereten-belul-2022-szeptember-17
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kerekparszallitas-magyarorszag-turisztikai-regioiba


KTE    16  2022. október 

 
 
Júliusban és augusztusban mintegy 650-en vettek részt a vasúttársaság által a biciklis turisták inspirálására 

indított kerékpáros kihíváson, aminek a résztvevői között értékes, a Decathlon sportáruház által felajánlott 

ajándékutalványt sorsoltak ki. 

Az aktuális, országos kerékpáros ajánlatokról, túrajegyekről, illetve kapacitásokról a MÁV-START 

kerékpáros aloldalán lehet tájékozódni: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-

utazas/kerekparszallitas 

 

 
 

Dr. Pafféri Zoltánt, a MÁV elnök-vezérigazgatóját a CER Vezető 
Bizottságának tagjává választották 

 
.  

2022. szeptember 19. -  Mai napon, Berlinben tartották az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok 

Közösségének (CER) Közgyűlését, melyen a tagok dr. Pafféri Zoltánt, a MÁV elnök-vezérigazgatóját 

választották meg a Vezető Bizottság új tagjának a 2022/2023-as időszakra. 

 

A CER Vezető Bizottság szeptember 19-i ülésén a tagok megvitatták az ukrán helyzet vasúti szektorra 

gyakorolt hatását, valamint a vasutak szerepét a kapcsolódó segítségnyújtásban. Ehhez kapcsolódóan dr. 

Pafféri Zoltán újonnan megválasztott tagként beszámolt arról, hogy a MÁV-START eddig körülbelül 830 000 

szolidaritási jegyet adott ki az Ukrajnából menekülteknek. A háború sújtotta országból érkező 

gabonaszállításról a MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy augusztus elejéig 4600 gabonával 

megrakott vagon várakozott a határátlépésre, azonban az árufuvarozó vállalatokkal végzett közös munkának 

köszönhetően augusztus végére 3000-re csökkent ez a szám. 

A CER Vezető Bizottsága a szervezet fő döntéshozatali szerve, így a tagságnak köszönhetően a MÁV-

Volán-csoport jobban tudja érvényesíteni és képviselni a magyar, valamint a közép-kelet-európai vasúti 

érdekeket a lobbiszervezetben. A szervezet tevékenysége szerteágazó, a vasúti közlekedés valamennyi 

szegmensére kiterjed, és lefedi az aktuális ügyeket, így például a multimodális digitális szolgáltatásokat 

(MDMS), a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztését, az egységes európai vasúti 

közlekedésirányítási rendszer (ERTMS) Európa-szerte történő kiépítését vagy a COVID-19-járvány vasútra 

gyakorolt hatását. 

 
Háttér a CER-ről 

A CER – az európai vasutak érdekeit képviselve – fontos szerepet játszik az EU-s jogalkotásban és 

jogalkalmazásban, a brüsszeli székhelyű szervezet az uniós intézmények fontos tárgyalópartnere. A CER-

tagok vasúti vonalainak hossza az európai vasúti hálózat 79 százalékát fedi le; a szervezetben magukat 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kerekparszallitas
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kerekparszallitas
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dr._pafferi_zoltan_0.jpeg?itok=4WXdvV9v
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képviseltető vállalatok adják az áruszállítási üzletág 77 és a vasúti személyszállítás 90 százalékát 

Európában. A hetven európai vállalatot tömörítő szervezet – melynek tagja a MÁV mellett a GYSEV, a 

Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó (VPE) is – tevékenysége kiterjed a 

vasutak szempontjából fontos valamennyi területre, így a személyszállításra, a közszolgáltatásra, a szociális 

párbeszédre, a környezetvédelemre, illetve az infrastruktúrafejlesztés és a kölcsönös átjárhatóság területére 

is.            

A Vezető Bizottság elnökből és legfeljebb 4 alelnökből, összesen 13 tagból áll. A CER jelenlegi elnöke 

Andreas Matthä (ÖBB), az alelnöki pozíciókat pedig Richard Lutz (DB), Krzysztof Mamiński (PKP), Jean-

Pierre Farandou (SNCF) és Sophie Dutordoir (SNCB) töltik be. A Vezető Bizottságban tagsággal rendelkezik 

dr. Pafféri Zoltán (MÁV), Jiří Svoboda (SŽCZ), Ted Söderholm (Tågföretagen), Oliver Wolff (VDV), Isaías 

Táboas Suárez (Renfe), Luigi Ferraris (FSI), Vincent Ducrot (SBB) és Marc Wengler (CFL). A Vezető 

Bizottság (Management Committee) a Közgyűlés döntéseit készíti elő és ajánlásokat fogalmaz meg, 

valamint megvitatja a szervezet főbb stratégiai irányvonalait. A MÁV hangsúlyos szerepe és aktív részvétele 

a szervezetben mindenképpen emeli a vállalatcsoport nemzetközi presztízsét. 

 
 

Újabb rekord: közel hárommillió balatoni utas a teljes szezonban 
 

2022. szeptember 20. Az utószezonban is nagyon sokan, 230 ezernél többen utaztak vonattal a 

Balatonhoz, vagy onnan, illetve a tóparti állomások között. Ez a tavalyi nyárutót tekintve 27 

százalékkal több utast jelent, de még a járvány előtti utolsó évhez képest is 22,5 százalékkal jobb 

eredmény. Május közepétől szeptember közepéig a kiemelkedő, összességében közel 3 millió utas a 

tavalyi, szintén teljes szezon évtizedes, 2 milliós csúcsát nagyságrendekkel meghaladta. 

 

Idén, a fejlesztéseknek köszönhetően az ország minden korábbinál több régiójából lehetett átszállás nélkül 

eljutni a Balatonhoz vonattal és busszal, a vasúti szolgáltatás pedig a tó mindkét partján éjjel-nappal 

folyamatos volt. Az elő- és a főszezonhoz hasonlóan az utószezonban is rekord sokan választották a MÁV-

START járatait, hogy eljussanak a Balatonhoz, nyár végén a déli partra közel 159 ezren, míg az északira 

csaknem 72 ezren utaztak. A teljes nyári szezon alatt megközelítőleg 39,4 százalékos volt utasok számának 

növekedése 2021-hez képest, a 2019-es eredménynél pedig nagyjából 36,8 százalékkal jobb az eredmény. 

A legtöbben idén is Siófokot, Balatonfüredet, Zamárdit és Balatonlellét választották úti célul. 

A közel 3 millió utas a jegyek többségét már sorban állás elkerülése és a személyes érintkezések 

csökkentése érdekében, a 10 százalék kedvezményt biztosító online felületeken, azaz a MÁV appban és az 

Elvirán keresztül váltotta meg.  Az utazók 24 százaléka a MÁV applikációban, 13,7 százaléka az 

interneten,  15 százalékuk pedig, az 5 százalék kedvezményt biztosító automatából vásárolt, beleértve az 

idén a főszezon elejére több tóparti állomásra és megállóhelyre is telepített 37 jegy- és bérletértékesítő 

eszközt. 

A szezonális termékek közül a meghatározott vasútvonalakon és Volánbusz-járatokon egyaránt érvényes, 

jellemzően a tó körüli utazás elősegítésére hasznos, különféle Balaton 24/72 napijegyekből és a 

vakációbérletekből, együtt összesen 37 775 kelt el, 5700-zal több, mint tavaly.  A kedvezményes, 

helyjegybiztosítást magában foglaló, interneten és MÁV appon a nyári szezon végig vásárolható 

Okosjegyből mintegy 24 ezret vásároltak az utasok. Balatoni egyútra szóló kerékpárosjegyből 62 ezer 

fogyott a szezonban. 

Az utószezonban is jártak a Balaton felé az emeletes KISS motorvonatok. A teljes szezon alatt 

a  Dunakanyarból Fonyódra a dupla KISS motorvonatból álló Jégmadár; a Szolnok és Siófok között, a 

hétvégi napokon Cegléd, Albertirsa és Monor érintésével közlekedő Napfürdő; a Szolnok és Fonyód között 

az újszászi (120a) vonalon járó Vitorlás; valamint a Nyíregyháza és Siófok között járó Panoráma 

expresszvonat, továbbá vasárnaponként az Esti Csók Fonyód és Kőbánya-Kispest között mintegy50 ezer 

utast és közel 2000 kerékpárt szállított. A déli parton közlekedő Bagolyvonatokat idén is kedvelték az utasok, 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/rekordszamu-utas-vonatozott-balatonhoz
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a hétvégenként és nagyobb fesztiválok idején éjszakánként is több ezren is utaztak velük. A Balaton körüli 

vonalak forgalma az idei szezonban a vasútbarátoknak rendezett retró hétvégéknek köszönhetően is nőtt. 

Az Utasellátó étkezőkocsik kínálata a pénztárcabarát árazásnak is köszönhetően továbbra is kedvelt. A 

hétvégi napokon átlagosan 300 embernek szolgáltak fel finom ételeket. 

A balatoni főszezon elmúltával már kevesebb vonat közlekedik a tóparti vasútvonalakon. A magyar tenger 

térsége a strandidőszakon kívül is egyre kedveltebb turisztikai célpont, ezért az év többi részében is ütemes 

menetrenddel – a nyárinál ugyan kevesebb járattal érhető el a Balaton. A részletekről a vasúttársaság 

oldalán lehet tájékozódni. 

 
 

Utazzunk Dunakanyar napijeggyel ősszel is 
 

2022. szeptember 23. – Október 31-ig érhető el a Dunakanyar napijegy, aminek megváltásával a 

Dunakanyar, a Börzsöny és a Pilis népszerű kirándulóhelyei egyetlen jeggyel közelíthetők meg. A 

MÁV-Volán-csoport és a MAHART kijelölt járataira érvényes jegy egyszerűbb és olcsóbb utazási 

lehetőséget kínál a környékre látogatóknak, akár vonattal, busszal, HÉV-vel vagy hajóval 

közlekednek. 

Bár véget ért a nyár, az ősz tökéletes időszak a kirándulóknak. A MÁV-Volán-csoport 

szolgáltatásfejlesztéseivel nyújt számos segítséget a közös utazások szervezéséhez, támogatva a belföldi 

turizmust is. Az elmúlt években több integrált jegyet vezettek be, ezek között volt első a Dunakanyar 

napijegy, ami harmadik éve nyújt kedvezményes utazási lehetőséget a térségbe látogatóknak. A 

Dunakanyar napijegyből 2020-2021-ben összesen közel 9700 darabot értékesített a MÁV-START. Idén 

április óta már több mint 2800-an váltottak ilyen jegyet a vasúttársaság értékesítési csatornáin. 

A Dunakanyar napijegy megvásárolható a MÁV-START pénztáraiban, jegyértékesítő automatáiban, illetve 

online a MÁV applikációban, teljes áron 2 499, a 26 év alattiaknak 1 999 forintért. 

Szeptember 30-ig hétfői közlekedési rend kivételével minden napra, míg október 1. és 31. között hétvégékre 

és ünnepnapokra megváltható napijeggyel a Dunakanyar, a Börzsöny és a Pilis térségében közlekedő 

kijelölt MÁV-Volán-csoport és MAHART járatokon lehet utazni. 

MÁV-START: 

 2-es (Budapest-Nyugati – Esztergom, továbbá az S76-os járatokon az Angyalföld – Rákos szakaszon is, 

illetve Rákos és Budapest-Keleti között) 

 70-es (Budapest – Göd – Vác – Szob) 

 71-es (Budapest – Veresegyház – Vác) vasútvonalak teljes hosszában 

MÁV-HÉV: H5 Békásmegyer – Szentendre szakaszán 

Volánbusz: A térség több mint 70 települését érintő helyközi járatokon. Feláras besorolású járat 

igénybevétele esetén a távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltani. 

  

MAHART PassNAVE: Egy, az utas által választott dunakanyari körjáraton az alábbiak közül: 

 Visegrád – Nagymaros – Zebegény – Dömös – Visegrád 

 Vác – Visegrád 

 Esztergom – Zebegény 

 Szentendre – Visegrád 

A MÁV-Volán-csoport közös szolgáltatás fejlesztéseinek kiemelt célja, hogy egyre többen válasszák a 

jövőben a fenntarthatóbb közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a 

károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb, zöldebb jövő kialakításához. 

terkep_dunakanyar_napijegy_2022.pdf 

https://www.mavcsoport.hu/mavinform/valtozik-menetrend-balatonnal-szeptember-12-tol
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/valtozik-menetrend-balatonnal-szeptember-12-tol
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/story/document/public/terkep_dunakanyar_napijegy_2022_0.pdf
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Vasúti és buszos utazási kedvezmény az Ötöslottó 65. születésnapi 
Szuperkoncertjére 

 
2022. szeptember 25. A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó 65. születésnapja alkalmából újra megrendezi 

a Szuperkoncertet. Október 1-jén a Puskás Aréna Szoborparkban fellép Rúzsa Magdi, a Follow The 

Flow és a Valmar. A MÁV-START, a GYSEV és helyközi járatain a Volánbusz idén is 50 százalékos 

alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a rendezvényre utazóknak az ország bármely pontjáról 

bármely budapesti állomásra és megállóhelyre. 

Az 50 százalékos kedvezmény kizárólag belföldi helyközi utazásra, vonat esetében 2. kocsiosztályon vehető 

igénybe. Vasúton a 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell 

fizetni. Az alkalmi menettérti jegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú menettérti 

jegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy legkorábban szeptember 30-ától vehető igénybe és a 

visszautazást legkésőbb a rendezvényt követő napon, október 2-án éjfélig kell befejezni. Feláras vonat 

igénybevétele esetén az igénybe venni kívánt vonatra érvényes felárat meg kell fizetni. Az alkalmi 

menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha azt a rendezvény bélyegzőjével a helyszínen 

található információs pontoknál lebélyegeztetik. 

A Volánbusznál a kedvezmény igénybevételéhez teljes árú menetjegyet kell váltani elővételben a 

pénztárban vagy az autóbuszon Budapestre. A rendezvényen lebélyegzett jegy a visszaúton is érvényes 

azonos viszonylaton, vagyis egy út áráért lehet eljutni a koncertre, majd onnan hazatérni. A 

mobilapplikációban megváltott jegyekre a menettérti kedvezmény nem érvényesíthető. Emelt szintű 

szolgáltatást nyújtó járat igénybevétele esetén a távolsági kiegészítő jegy megváltása kötelező. A díjmentes 

visszautazásra azok az utasok jogosultak, akik visszautazásukat október 2-án 23:59-ig megkezdik. A 

visszaúton a jármű fedélzetén fel kell mutatni a rendezvény előtti napra vagy a rendezvény napjára 

megváltott, a rendezvény helyszínén lebélyegzett, Budapestre szóló menetjegyet. Ennek hiányában teljes 

árú jegyet kell váltani a visszaútra (vagy az utast megillető kedvezményes, egyútra szóló jegyet). 

A koncertről és a részvételről további részletek az alábbi weboldalon érhetők 

el: https://szuperkoncert.szerencsejatek.hu 

 
 

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokon az esti hazajutást támogatva a TOKAJ 
IC hosszabb útvonalon, Budapestig közlekedik 

 
2022. szeptember 26. A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokat idén szeptember 30. és október 2. között 

rendezik meg. A könnyebb hazajutást támogatva, az esti TOKAJ InterCity vonat ezen a három napon 

hosszabb útvonalon, Miskolc helyett Budapestig közlekedik. Érdemes lesz igénybe venni napközben 

is a közösségi közlekedést, a Volánbusz és a MÁV-START összehangolt szolgáltatással segíti a tokaji 

borvidék elérését, TOKAJBUSZ néven a vonatokhoz csatlakozó autóbuszjáratokat közlekedtet. A 

Borongoló napijegyet megváltva pedig egy jeggyel lehet korlátlanul utazni a Tokaj térségben 

közlekedő vonatokkal és autóbuszokkal. 

 

A Világörökség részét képező tokaji borvidék nagy népszerűségnek örvend, főleg az őszi, szüreti 

időszakban, sokan szerveznek kirándulásokat a vidékre. A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok hazánk egyik 

legrégebbi szüreti eseménye, így a borvidék fővárosának, Tokajnak is az egyik legfontosabb időszaka, idén 

immár 90 éves a rendezvény. A MÁV-Volán-csoport a programra látogatóknak nyújt szolgáltatásaival 

kényelmes és könnyebb utazási lehetőséget. 

A közvetlen esti hazautazás érdekében a Nyíregyházáról 19:26-kor rajtoló, Tokajból 19:50-kor továbbinduló 

IC688-as számú TOKAJ InterCity hosszabb viszonylaton, Miskolc-Tiszai pályaudvar helyett Budapest-Keleti 

pályaudvarig közlekedik szeptember 30. és október 2. között mindhárom este. Továbbá minden TOKAJ 

Intercity vonatban közlekedik majd az első osztályú, bisztrószakasszal ellátott IC+ kocsi is. A várhatóan 

https://szuperkoncert.szerencsejatek.hu/
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nagyobb utasforgalom miatt érdemes a menetjegyet elővételben megváltani. Az online jegyvásárlási 

felületek, a megújult Elvira vagy a MÁV mobilalkalmazása 10 százalékos kedvezményt nyújt, míg a 

jegykiadó automatákból vásárolt jegyek esetében 5 százalékos kedvezményben részesülhetünk. 

Azoknak, akik a szüreti programokra szeretnének eljutni, vagy akik amellett szívesen kirándulnak a vidéken, 

a MÁV-Volán-csoport az augusztus elején bevezetett Borongoló napijegyet és a Tokajbuszokat ajánlja. 

Érdemes kihasználni az összehangolt vonat- és buszközlekedést, valamint a közös jegyterméket, melyekkel 

október végéig minden hétvégén egyszerűbb és olcsóbb utazási lehetőség kínálkozik a vidéken. 

Október 29-ig – péntek esti, valamint a szombat és vasárnap délelőttől késő estig terjedő időszakban – 

vehetők igénybe a térség helyi látványosságait érintő Tokajbusz-járatok. Az autóbuszok Tokaj és Szerencs 

vasútállomásokon átszállást is biztosítanak a személy- és InterCity vonatokra Miskolc-Budapest, valamint 

Nyíregyháza irányába és irányából egyaránt. 

A 24 illetve 72 órás érvénytartamú, kedvezményes Borongoló napijegy november 1-ig váltható meg. Az 

egynapos jegy 590 forintért, a háromnapos jegy 1 190 forintért vásárolható meg, és a TOKAJBUSZ 

járatokon, valamint a Tokaj, Tarcal, Mezőzombor, Szerencs, Mád, Tállya, Rátka, Bodrogkeresztúr, 

Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye településeket magába foglaló zónán belül közlekedő 

vonatokon és autóbuszokon egyaránt lehet vele utazni. 

A Tokajbusz-járatokról és a Borongoló napijegyről a www.volanbusz.hu/tokajbusz és 

a https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/barangolj-borongoloval-vonattal-es-

tokajbusszal weboldalon található bővebb információ. 

 
 

Mától új, első osztályú IC+ kocsik is közlekednek Szegedre 
 

2022. szeptember 27. – Bővítik a szolgáltatásokat a Budapest–Szeged vasútvonalon. Szeptember 27-

től folyamatosan jelennek meg a szegedi vonalon az első osztályú, prémium fülkékkel ellátott IC+ 

szerelvények. A fedélzeti vendéglátás és a prémium szakaszra a jegyértékesítés október 1-től indul, 

addig első osztályú jeggyel és helyjeggyel – prémium helyjegy megváltása nélkül – kipróbálható a 

prémium szakasz is. Október 1-jétől már kora reggeltől estig egész nap órás ütemben közlekednek az 

intercity-vonatok a főváros és Szeged között. 

 

 

http://www.volanbusz.hu/tokajbusz
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/barangolj-borongoloval-vonattal-es-tokajbusszal
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/barangolj-borongoloval-vonattal-es-tokajbusszal
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/icszeged_0.jpg?itok=5FO792_d
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A Budapest–Cegléd–Kecskemét–Szeged Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala, 2019-ben 3 

millióan utaztak rajta. Idén újra a járvány előtti utasszám jellemző, 2022 első nyolc hónapjában már 1,9 

millióan választották a vasutat ezen a vonalon. Október 1-jétől, a korábbiakhoz képest egy órával később is, 

Budapest-Nyugati pályaudvarról Szegedre 20:53-kor, illetve Szegedről Budapestre 20:45-kor is minden nap 

jár InterCity. Ennek köszönhetően minden nap kora reggeltől estig egész nap órás ütemben lehet közlekedni 

a két város között. 

Szeptember 27-től fokozatosan állnak forgalomba a vonalon az első osztályú, prémium fülkével ellátott IC+ 

kocsik. A bisztrószakaszban a fedélzeti vendéglátás és a prémium szakaszra a jegyértékesítés október 1-től 

indul, addig első osztályú jeggyel és helyjeggyel a prémium szakasz is igénybe vehető, prémium helyjegy 

megváltása nélkül kipróbálható. Az új IC+ szerelvények megjelenésével gyökeresen új, 21. századi 

szolgáltatási színvonal mutatkozik be a szegedi vonalon is. Az IC+ kocsik mellett a legkihasználtabb 

vonatokban egy második, IC 1. osztályú kocsi is fog közlekedni, ezzel egyes vonatokban két 1. osztályú és 

két 2. osztályú IC-kocsi szállítja majd az utasokat, összesen mintegy 250 IC-minőségű ülőhelyet biztosítva a 

vasutat választó utazóknak. Vonatonként 9-18 db kerékpár szállítása eddig is és ezen túl is biztosított lesz a 

vonatokban, a vonatok a kerékpárjegy megváltása mellett ingyenes kerékpáros helyjegy váltásával vehetők 

igénybe. 

Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára elmondta: „Ez 

csak az első lépés, mert szeretnék elérni, hogy Magyarország összes kiemelt intercity járatán hasonló 

üzemidő legyen. A kormány arról is döntött, hogy 39 plusz további 10 intercity-szerelvény beszerzését 

indítják el. Ezek az új vonatok 7, legfeljebb 9 kocsis új intercity vonatok lesznek, amelyek a MÁV-START 

állományába érkező új Siemens mozdonyok mögött korszerű kocsikkal közlekednek majd. Ez azt jelenti, 

hogy ezzel a beszerzéssel minden intercityként közlekedő távolsági vonat korszerű, 21. századi jármű lesz 

Magyarországon, ezzel szeretnék népszerűsíteni és versenyképesebbé tenni a környezetbarát vasúti 

közlekedést.” 

 

Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatója arról beszélt: „A MÁV-Volán-csoport célja, hogy a közösségi 

közlekedés valós alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, minél többen váltsanak vonatra vagy buszra 

az autó helyett. A szegedi vonalon ezt támogatja a most életbe lépő IC+ szolgáltatásfejlesztés és 

járatsűrítés. A megfelelő csatlakozási lehetőségekkel az ország több pontjára is biztosított az eljutás. 

Ceglédről például át lehet szállni az IC beérkezését követő 5 percen belül Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza 

irányába. Jövő ősztől Szabadka felé is megindulhat a személyforgalom Szegeden keresztül.” 

 

Szeberényi Gyula Tamás Bács-Kiskun megye 2-es választókerületének országgyűlési 

képviselője üdvözölte a fejlesztést, ami megkönnyíti a kecskemétiek és környéki lakosok életét. Az új 

lehetőségekkel megfelelő alternatívát nyújt a vasút a közúti közlekedéssel szemben. Reményét fejezte ki, 

hogy ezután sokkal többen fognak vonattal közlekedni. 

Az IC+ kocsik megjelenésével egyidőben közel 40 év szolgálat után búcsúznak a napi forgalomból a szegedi 

vonalról a Rába gyártmányú komfortkocsik. Október 1-2. között a MÁV-START járműbúcsúztató programot 

szervez ezen a 140-es vasútvonalon. 

https://www.youtube.com/watch?v=ueBo0_PoK90&t=10s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ueBo0_PoK90&t=10s
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Blaha Lujza tér: elkészült a harmadik új gyalogátkelő is, 
minden irányban szabad az út! 

  

Budapest, 2022. szeptember 7. – Szeptember 7-étől, szerdától már minden irányban akadálymentesen 

átjárható a felszínen a Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződése. Ez annak köszönhető, hogy a BKK 

– a Blaha Lujza tér megújításához kapcsolódva – kialakította a harmadik új gyalogátkelőhelyet a 

Blaha Lujza téri csomópont Erzsébet híd felőli ágában, a Rákóczi úton. 

  

A BKK a Blaha Lujza tér felújításával egy időben összesen három új gyalogátkelőt létesített a Rákóczi út és 

a Nagykörút kereszteződésében. Ezek közül a harmadikat – amelyik a Blaha Lujza téri csomópont Erzsébet 

híd felőli ágában, a Rákóczi úton vezet át – szeptember 7-én, szerdán alakította ki. A másik kettő, a 

csomópont Erzsébet körúti és Keleti pályaudvar felőli (Rákóczi úti) ágában március végén készült el. 

  

Az új gyalogátkelőhelyek középszigettel épültek, és új jelzőlámpák segítik a közlekedést. A tér 

korszerűsítésével mind a négy ágban felszíni akadálymentes, hangjelzéssel kiegészített gyalogos-

átkelőhelyet használhatnak az arra közlekedők a három új, valamint a József körúton már korábban is 

meglévő (a 4-es és a 6-os villamos megállójához vezető) zebrának köszönhetően. A Blaha Lujza tér 

megújítása során is kiemelt szerepet kap az akadálymentesítés, amelyet a taktilis burkolat lerakása, 

valamint a korszerű közvilágítás kialakítása is segít. Ezen az oldalon érdemes megnézni, hogyan lesz egyre 

akadálymentesebb Budapest. 

  

Élhetőbbé tesszük Budapestet: ütemterv szerint halad a kivitelezés 

  

Eközben egyre jobban körvonalazódik a ligetes-fás találkozóhelyként újjászülető Blaha Lujza tér alakja, és 

már elkezdődött a térbútorok kihelyezése is. Az aluljáróban folyamatban van a mennyezetre szerelt 

elöregedett, tönkrement belső vízelvezető rendszer, az úgynevezett tálcák cseréje. Jelenleg a metró 

főbejáratánál lévő tálcákat cserélik, emiatt a mozgólépcsőket a tér felőli oldalon lévő ki- és bejáraton lehet 

megközelíteni. A BKK bérlet- és jegykiadó automatái a másik, lezárt bejáratnál továbbra is elérhetők. A 

fővárosi közlekedésszervező kéri az arra járókat, hogy figyeljék a helyi tájékoztatókat. 

  

A Somogyi Béla utcában javában tart a parkolók nagykockakő-burkolatának építése. Az Europeum 

bevásárlóközpont továbbra is zavartalanul üzemel, megközelítését a kialakított gyalogosfolyosók teszik 

lehetővé, a parkolóházat a Stáhly utcáról balra kanyarodva lehet elérni. A teljes kivitelezés várhatóan még 

az idén, a Blaha Lujza tér felújításával együtt befejeződik. 

  

A korszerűsítéssel kapcsolatos hírek, információk és aktualitások a BKK oldalán folyamatosan nyomon 

követhetők. További tudnivalókat és érdekességeket az erre a célra létrehozott Gyakran Ismételt Kérdések 

között, ezen a linken lehet olvasni, a felújítás jelentősebb eseményeiről pedig egy idővonalon tájékoztat. 

  

 

Új rekorddal ünnepli nyolcadik szülinapját a MOL Bubi, a 
szemléletformáló közbringa-szolgáltatás 

  

Budapest, 2022. szeptember 8. – Nyolc éves lett a MOL Bubi, a fővárosiak népszerű közbringa-

rendszere. Hatására ma már a budapestiek jelentős része versenyképes közlekedési eszközként 

tekint a kerékpárra, mert felismerték, hogy biciklivel utazni környezetbarát, gazdaságos és bizonyos 

helyzetekben a leggyorsabb utazási mód. A fővárosban közlekedők a születésnapi ajándékról is 

gondoskodtak: legutóbb, egy nap alatt több mint 16 ezerszer utaztak a zöld biciklikkel. 

https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/uj-gyalogatkelohelyeket-alakitott-ki-a-bkk-a-blaha-lujza-ternel.7442/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/fenybe-borul-a-ligetes-terulet-uj-kandelaberek-a-blaha-lujza-teren.7610/
https://budapest.hu/Lapok/2022/eselyteremto-eredmenyek.aspx
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/atadtak-a-megujult-buszvarokat-a-blaha-lujza-ternel.7720/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/mennyezeti-munkak-kezdodtek-a-blaha-lujza-teri-aluljaroban.7780/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/gyakori-kerdesek-a-blaha-lujza-ter-felujitasarol/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/idovonal/
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Nyolc évvel ezelőtt, 2014. szeptember 8-án indult a MOL Bubi. A közbringa-rendszer 2014-ben újszerű 

szolgáltatásnak számított Magyarországon, ennek ellenére hamar népszerű lett a fővárosiak és az 

idelátogatók körében. Bevezetésével egy széles körben ismert, elismert brand jött létre a megosztáson 

alapuló közlekedési szolgáltatások piacán, a Forbes 2015-ben a legtrendibb magyar márkák közé 

választotta. 

  

A kezdeti sikerek után jelentős mérföldkő volt a MOL Bubi életében 2021 májusa, amikor a közbringa-

szolgáltatás megújult, azóta már több mint 3 milliószor utaztak a jellegzetes, zöld kerékpárokkal. 

  

Az elmúlt másfél évben időről időre újabb csúcsokat állított fel a MOL Bubi: az utolsó nyári hónapban több 

mint 358 ezer alkalommal vették igénybe az ügyfelek a szolgáltatást. Sőt, a nyolcadik születésnap reggelére 

az elmúlt közel egy évtized abszolút rekordja is megszületett, szeptember 7-én egy nap alatt 16.171-szer 

utaztak a MOL Bubival. 

  

A MOL Bubi új szemléletet hozott a városi közlekedésbe 

  

A közbringa szerethetőségének, kedvező árainak és könnyű használhatóságának köszönhetően jelenleg is 

töretlen a szolgáltatás népszerűsége. Azonban a MOL Bubi sikerei nemcsak önmagukban értékesek. 

  

A MOL Bubinak a fővárosiak körében komoly szemléletformáló hatása volt. Egyre többen ismerték fel, hogy 

a kerékpáros közlekedés nem véletlenül népszerű: élvezetes, gazdaságos és sok esetben – főleg a 

hagyományos közösségi közlekedési módokkal kombinálva – gyorsabb, mint autóval araszolni a dugóban. 

Budapesten jelentős részben a MOL Bubi közvetett hatására egyre jobban elterjedt a saját kerékpárral való 

közlekedés is. Az elmúlt években újabb és újabb csúcsok születtek a városi kerékpározás utazásszámaiban 

Budapesten. Augusztusban kiugró kerékpáros forgalmat mértek a számlálók, és MOL Bubival is rekord 

számú utazás történt. 

  

Rövid idő alatt megváltozott a városi kerékpározással kapcsolatos közvélekedés is. Az egy évtizeddel 

ezelőtti hiedelmek eltűntek, ma már Budapesten is „normális” dolog biciklivel közlekedni. 

  

Budapest belső városrészeinek kerékpárosbarát fejlesztése szintén szorosan kapcsolódott a MOL Bubi 

bevezetéséhez. Szolgáltatási területén a kerékpározás biztonságosabbá vált és minden közlekedő számára 

csökkentek a közlekedés veszélyei. Az alapvető, egyszerű forgalomtechnikai beavatkozások tették bringával 

átjárhatóbbá a várost. Ilyenek voltak 

  

 a sebességcsökkentő és forgalomcsillapító beavatkozások, 

 az egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpározásra, 

 a közös busz- és kerékpársávok kialakítása, 

 a lényeges főútvonalak kerékpározhatóvá tétele, 

 a közterületi kerékpárparkolók kialakítása. 

  

A MOL Bubi kiinduló szolgáltatási területén bevezetett kerékpárosbarát fejlesztési eszközöket a következő 

években Budapest számos más területén is alkalmazta a BKK. Az utcák és utak fejlesztése során a MOL 

Bubi bevezetése óta általános cél, hogy a kerékpárosbarát szempontrendszer is érvényesüljön valamennyi 

útfelújításnál, közúti beavatkozásnál és közterület-rendezésnél. A hagyományos közösségi közlekedés és az 

egyéni gépjárműközlekedés szempontjaival összhangban valósul meg a gyalog és kerékpárral közlekedők 

igényeinek színvonalas kiszolgálása. 

  

A Budapesti Mobilitási Terv egyik célja, hogy a kerékpáros közlekedés aránya 2030-ra elérje a 10 

százalékot, a gyalogos közlekedésé a 20 százalékot az utazások számát tekintve, természetesen 

elsősorban a közösségi közlekedéssel kombinálva. A BKK kerékpározással kapcsolatos szolgáltatásairól és 

fejlesztési terveiről a táraság honlapján lehet tájékozódni. 

https://bkk.hu/hirek/mol-bubi-tul-a-3-millio-utazason.7876/
https://bkk.hu/hirek/2022/09/az-augusztus-ujabb-rekordokat-hozott-a-varosi-kerekparozasban.7967/
https://bkk.hu/hirek/2022/09/az-augusztus-ujabb-rekordokat-hozott-a-varosi-kerekparozasban.7967/
https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kerekpar-roller-gyaloglas/kerekpar/fejlesztesek/kerekparos-kozlekedes-fejlesztese-budapesten/
https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kerekpar-roller-gyaloglas/kerekpar/fejlesztesek/kerekparos-kozlekedes-fejlesztese-budapesten/
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Utasbarát menetjegy-csomagokat vezet be a BKK 
  

Budapest, 2022. szeptember 20. – A Budapesti Közlekedési Központ több új menetjegy-csomagot is 

bevezet, amellyel a turisták és a Szentendrére látogatók utazásait könnyíti meg. Mostantól a Liszt 

Ferenc Nemzetközi repülőtéren, valamint a Batthyány téren és a Margit híd - Budai hídfő állomáson 

található automatákban is megvásárolhatók az új termékek. 

  

Egy újszerű megoldásnak köszönhetően a kirándulók és a fővárosba érkező turisták a jövőben 

egyszerűbben, gyorsabban tudnak jegyet vásárolni. Ezentúl a BKK automatáiban nem szükséges 

darabonként megvenni a különböző termékeket, csomagban hozzá lehet jutni több jegyhez is. 

  

A BKK a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre érkező vendégek számára egy új menetjegy-csomagot ajánl a 

reptéri automatákban, amellyel a vásárlók egy teljes hosszú hétvégén igénybe vehetik a közösségi 

közlekedés járatait. 

  

Mostantól egyes készülékek menürendszerében a 3 nap Budapesten és a Kirándulás 

Szentendrére elnevezéssel érhetők el az új csomagajánlatok. 

  

 A „3 nap Budapesten” csomag 

  

A társaság repülőtéren található jegy- és bérletautomatáiból néhány érintéssel egyszerre megvásárolható 

egy 72 órás jegy és két darab repülőtéri vonaljegy 8500 forintért. A 3 nap Budapesten menüponton belül a 

jegyekhez három nyelven, a magyar mellett angolul és németül is hozzá lehet jutni. 

  

 A „Kirándulás Szentendrére” csomag 

  

A Ferihegyre érkező külföldi vendégek mellett a kirándulni vágyókra is gondolt a BKK a most bevezetett 

újításokkal. A Kirándulás Szentendrére menüpont alatt egy gomb megnyomásával automatikusan az 

ügyfelek kosarába kerül két darab vonaljegy, egy darab 15 kilométeres kiegészítő HÉV-menetjegy a 

Békásmegyer és Szentendre közötti szakaszra, és egy szintén 15 kilométeres kiegészítő jegy a visszaútra. 

Mindez összesen 1320 forintba kerül. A termékek a Batthyány téren és a Margit híd - Budai hídfő 

állomásokon található automatákból is megvásárolhatók. A jegyeket a magyar mellett angolul és németül is 

meg lehet venni. 

  

Az új menetjegy-csomagokkal a Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a fővárosban közlekedők a 

lehető legegyszerűbben és leggyorsabban intézhessék a mindennapi utazással kapcsolatos ügyeiket. Ezért 

a társaság a továbbiakban is figyeli a fővárosban közlekedők utazási szokásait, és ennek megfelelően 

fejleszti szolgáltatásait és termékeit. 

  

 

Megújulnak a jelentősebb végállomások utastájékoztató elemei 
  

Budapest, 2022. szeptember 20. – A BKK ügyfelei ma már jóval egyszerűbben találhatják meg a 

számukra fontos járatokat a végállomásokon, ugyanis a társaság megújítja a nagyobb közösségi 

közlekedési csomópontokban lévő tájékoztatókat. A végállomásokat érintő projektnek köszönhetően 

tovább javul az utastájékoztatás színvonala. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ járatai és ügyfelei több mint 5800 megállóhelyet használnak nap mint nap, 

ezért a társaság a digitális csatornák fejlesztése mellett, a helyszíni utastájékoztatást is kiemelten kezeli. A 

BKK munkatársai évente mintegy 30 ezer laptáblát cserélnek a fővárosban, nemrég pedig a társaság 

https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo
https://bkk.hu/blog/evtizedek-ota-uraljak-az-utastajekoztatast-igy-keszul-a-papir-menetrend.7886/
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elindította a fővárosban található jelentősebb végállomások utastájékoztatási elemeinek teljes 

felülvizsgálatát, megújítását is. 

  

Az akciósorozatban a BKK szakemberei első körben felmérik a végállomásokon kihelyezett tájékoztatók 

állapotát, majd ezt követően felújítják az összes rossz állapotú elemet. Megújulnak a csomópontokban 

található utastájékoztató oszlopok és a rajtuk található információs blokkok. A járatszámok is nagyobb 

méretben jelennek meg a felújított felületeken, ami abban segít a BKK ügyfeleinek, hogy távolról is 

láthassák, milyen járatok érhetők el az adott megállóból. 

  

Új megállóhelyi azonosítók is segítik a tájékozódást 

  

A BKK nem csak az elhasználódott, tönkrement eszközöket cseréli, hanem - ahol az indokolt - új 

megoldásokkal is segíti a helyszíni tájékozódást. Azokon a végállomásokon, ahol sok különböző helyszínen 

– például egy aluljáró különböző kijáratainál - számtalan közlekedési eszközre lehet felszállni, egy jól látható, 

egyedi kóddal (pl.: A2, C5) látja el a megállóhelyeket. Ezeket a kódokat megjelenítik a helyszíni, illetve a 

webes felületeken elérhető térképeken is. 

  

Az egyedi azonosítónak köszönhetően a budapestiek a korábbiakhoz képest könnyebben megtalálják a 

számukra megfelelő járatokat. Az új megállóhelyi kódoknak köszönhetően a jövőben az információs táblákon 

már nem azt fogják kiírni, hogy az adott járat például a 908-as busz megállójából indul – hiszen nem biztos, 

hogy minden utas tudja, honnan indul a 908-as járat -, hanem az új kódok alapján azonosítják a 

megállóhelyet. 

  

Eddig az Örs vezér terén, a Bosnyák téren, Kőbánya alsónál, a Batthyány téren, a Göncz Árpád 

városközpontban, a Széll Kálmán téren, a Határ úton és a Hűvösvölgyben található végállomások 

utastájékoztatási rendszere újult meg. A közeljövőben Újbuda-központban és a Szentlélek téren folytatódik a 

munka. 

  

Egy reprezentatív kutatás szerint a fővárosban közlekedők az utastájékoztatással, illetve azzal a 

legelégedettebbek, hogy szinte bárhol, bármikor elérhetők a BKK szolgáltatásai. Ezek az állítások több ezer 

olyan embertől származnak, akik naponta közlekednek a fővárosban. A közösségi közlekedést használók 85 

százaléka az utastájékoztatással a legelégedettebb, amelyben komoly szerepe van a helyszíni tájékoztatás 

mellett a digitalizációnak is. 

 

Emberközelibb, élhetőbb hellyé tennék Budapestet a BKK Hackathon 
résztvevői 

  

2022. szeptember 21. – A Budapesti Közlekedési Központ megrendezte első saját közlekedésszakmai 

csapatversenyét az Autómentes Hétvégén. A résztvevő, főként egyetemistákból és fiatal 

pályakezdőkből álló csapatok saját elképzeléseikkel, innovatív javaslataikkal adtak ötleteket 

Budapest fejlődéséhez. Az Európai Autómentes Héten a BKK további programokat is szervezett 

általános- és középiskolások számára. 

  

BKK Hackathon 

  

A Fővárosi Önkormányzat 2022 februárjában indította el a Hack the City versenysorozatot, amelynek 

keretében – az Európai Mobilitási Hét programjaihoz kapcsolódóan – a BKK a városi közlekedésre fókuszáló 

csapatversenyt hirdetett Fenntartható mobilitás és élhető belváros témában. Az egész hétvégén át tartó 

verseny résztvevői azt a feladatot kapták, hogy a BKK által rendelkezésükre bocsátott – közösségi 

közlekedési, közúti és mikromobilitási forgalmi-, megosztott mobilitási- és egyéb városi statisztikai – adatok 

felhasználásával közérthető módon segítsenek olyan megoldásokat találni, amelyek jobbá, élhetőbbé és 

fenntarthatóbbá tehetik Budapest belvárosának közlekedését. A csapatokat a munkában a BKK, a 
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Főpolgármesteri Hivatal és a versenyt támogató megosztott mobilitási szolgáltatók szakmai mentorai 

segítették. A verseny helyszínéül – inspiráló környezetet biztosítva a résztvevők munkájához – a TIER által 

felajánlott Tech Hub innovációs központ szolgált. A pályamunkákat a budapesti várostervezés és 

közlekedésszervezés felsővezetőiből álló szakmai zsűri értékelte. A legjobb pályamunkákat értékes 

nyereményekkel jutalmazták a BKK, a SHARE NOW, a BIRD és a TIER megosztott mobilitási szolgáltatók 

jóvoltából. 

  

Oktatás és aktív szemléletformálás 

  

Az Európai Mobilitási Hét színes programjai között – a Hackathon mellett – a BKK folytatta szakmai 

tájékoztató és aktív szemléletformáló tevékenységét: az általános- és középiskolás fiatalok számára 

bemutató órákat szervezett a fenntartható városi közlekedésről és az utazási lehetőségek tudatos 

kiválasztásának fontosságáról. E programok keretében az általános iskolások környezetismeret órán 

ismerkedhettek Budapest közösségi közlekedési hálózatával és járműveivel. Kiemelten foglalkoztak az aktív 

és mikromobilitással, beleértve az új Mobi-pontok helyes használatát, valamint a járműmegosztó 

szolgáltatások előnyeit, amelyek fenntarthatóbbá tehetik a városi közlekedést. A BKK munkatársai a 

Rumbach Sebestyén utcai székházban fogadott középiskolásoknak bemutatták a mobilitástervezési munka 

folyamatát. Megismertették a diákokkal a Budapesti Mobilitási Tervet és annak legfontosabb célkitűzéseit, a 

közlekedés szerepét a város fenntartható fejlődésében, valamint a BKK-nak mint a város 

mobilitásmenedzserének fő feladatait. Emellett a középiskolások részletes betekintést kaptak a BKK-nál 

gyűjtött forgalmi adatok elemzésébe, az alkalmazott technológiák és módszerek használatába, amelyekkel a 

BKK lehetővé teszi a városvezetés számára a mobilitásfejlesztési kérdések tárgyalása során az adatalapú 

döntéshozást. 

  

 

Már Budapesten van az új trolibusz 
  

Budapest, 2022. szeptember 22. – Megérkezett Budapestre az első vadonatúj Solaris–Škoda Trollino 

18 típusú csuklós trolibusz. Az új jármű a szükséges tesztek elvégzése, valamint a papírok 

megszerzése után tervezetten még az ősszel a fővárosban közlekedők szolgálatába áll. A korszerű, 

alacsony padlós csuklós trolibusz annak a 48 darabból álló flottának az első darabja, amely csaknem 

2014-es áron kerül a fővárosba. Az új járművek a teljes budapesti trolibuszhálózaton közlekednek 

majd. 

  

Korszerű trolibuszokkal gazdagodik a fővárosi járműpark, a BKK összesen 48 Solaris–Škoda Trollino típusú 

trolibuszt – 12 darab szólót és 36 darab csuklóst – rendelt meg. Az új járműflotta első darabja szeptember 

22-én, csütörtökön kora reggel érkezett Budapestre, ezután a következő hónapokban a többi jármű 

ütemezetten érkezik. A lengyel–cseh gyártó járművei akadálymentesek, légkondicionáltak, és legalább négy 

kilométert önjáró üzemmódban is képesek megtenni. 

  

Jelenleg összesen 60 darab Solaris–Škoda Trollino típusú trolibusz szállítja az utasokat a fővárosban, ezek 

közül 30 csuklós Trollino 18-as. Az új járművek műszaki kialakítása megegyezik a már forgalomban lévő, 

negyedik generációs Trollino 18-asok kialakításával, a homlokfaluk ugyanakkor megváltozott a legutóbbi 

modellfrissítéskor – a különbségek már a tavaly érkezett két csuklós járművön is láthatók. 

  

A BKK az olcsóbb és gyorsabb megoldást választotta 

  

A fővárosi trolibuszpark annak köszönhetően gazdagodik, hogy a BKK élt az opciós lehívási 

lehetőségével, és a Solaris–Škoda gyártóval kötött szerződése alapján megrendelte a fennmaradó 48 

járművet. A trolibuszok összesen mintegy 26,7 millió euróba kerülnek, ennek fedezetét a Fővárosi 

Önkormányzat biztosítja. 

  

https://bkk.hu/fejlesztesek/budapesti-mobilitasi-terv/
https://bkk.hu/hirek/2021/10/negyvennyolc-jarmuvel-bovulhet-a-fovarosi-trolibuszallomany.6886/
https://bkk.hu/hirek/2021/10/negyvennyolc-jarmuvel-bovulhet-a-fovarosi-trolibuszallomany.6886/
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Jelentős megtakarítást jelent, hogy a BKK élt a szerződésben szereplő opcióval, így ugyanis csaknem 2014-

es áron kerülnek az új trolibuszok Budapestre. Ez annak is köszönhető, hogy a közlekedésszervező 2014. 

november 14-én kedvező megállapodást kötött a Solaris–Škoda gyártóval. Egy új közbeszerzési eljárás 

során hozzávetőlegesen csak másfél-kétszer magasabb áron lehetett volna beszerezni a járműveket, és 

azok jóval később állhattak volna forgalomba. A fizetendő ár csupán a Fővárosi Önkormányzattól teljesen 

független forint-euró árfolyamromlás miatt emelkedett. 

 
 

 
 
 
 

BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDHETNEK A GYALOGOSOK ÉS AZ 
AUTÓSOK SZOLNOK EGYIK LEGFORGALMASABB 

KERESZTEZŐDÉSÉNÉL, A HETÉNYI GÉZA MEGYEI KÓRHÁZ-
RENDELŐINTÉZETNÉL 

 
A megújult és lényegesen biztonságosabbá vált csomópontnál Dr. Kállai Mária, országgyűlési képviselő, 

Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere és Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője tartottak 

záró sajtótájékoztatót. 

A 2×2 sávos Tószegi út kórházat érintő szakaszán naponta megközelítőleg 17000 jármű halad át. A 

kórházhoz közvetlenül tartó forgalom, az ott parkoló autók, a taxi- és buszmegálló is komplikált forgalmi 

helyzethez, gyakran balesetveszélyes körülményekhez vezetett. 

A kivitelezés során a Tószegi úton, a kórház szolgálati bejáratánál lévő lámpás csomópontnál, Szolnok 

belvárosa felé haladó irányból önálló balra kanyarodó sávot, a városból kifelé haladó irányból pedig önálló 

jobbra kanyarodó sávot alakítottak ki. A szolgálati bejárat előtt, a 402. sz. főúttal párhuzamosan új gyalogos 

átkelőhely épült ki. Szintén elvégezték a kopóréteg cseréjét és a megsüllyedt burkolatok javítását is. A 

taxiállomást és az autóbusz öblöt áthelyezték az önálló kanyarodó sávok területigénye miatt. Az érintett 

csomópontnál a forgalomirányító berendezés működését kiterjesztették a kórház főbejáratának 

útcsatlakozásáig, így a kórház irányából érkezők is jelzőlámpát használva tudnak kihajtani a 402. sz. főútra. 

A beruházáshoz kapcsolódóan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztésében – a 

csomópont beruházásával egyidőben – uniós forrásból valósul meg a Temető út és a Tószegi út melletti, az 

Indóház utcától a Hetényi Géza Kórház szolgálati bejáratáig tartó kerékpárút kiépítése, melynek kivitelezése 

folyamatban van. 

Dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője beszédében elmondta: „Szolnok egyik 

legforgalmasabb útján kiemelten fontos volt a megyei kórházi csomópont biztonságosabbá tétele. Ez a 

városrész a tervezés alatt álló Szolnoki új tehermentesítő út részeként a Csáklya út közelében építendő 

Tisza-híd miatt jelentős változás, illetve fejlődés előtt áll, így erre az infrastrukturális fejlesztésre különösen 

nagy szükségünk volt. A tervezett határidőnél hamarabb elkészült a kivitelező a munkával, így a csomópont 

már most kiszolgálhatja a közlekedőket.” 

Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere hozzátette: „Városunk egyik forgalmas 

szakasza válik biztonságosabbá ennek a fejlesztésnek köszönhetően. A Hetényi Géza Kórház 

megközelítése egyébként is kiemelten fontos, az intézmény elmúlt tíz-tizenöt évben végbemenő felújítása 

miatt már indokolt volt egy biztonságos csomópont kialakítása. A kórházi csomópont fejlesztésével egy 

időben városunk önkormányzata is forgalmi fejlesztést végez, az egészségügyi intézményig vezető 

kerékpárutat építi meg.” 
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Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője kiemelte: „A NIF Zrt. beruházásában megvalósult fejlesztésnek 

köszönhetően sikerül majd elosztani a gócpontnak számító kórházi csomópontba koncentrálódó átmenő 

forgalmat.” 

A fejlesztés a Technológiai és Ipari Minisztérium (jogelőd: Innovációs és Technológiai Minisztérium) 

megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósult meg. A 

kivitelezést a SWIETELSKY Építő Kft. végezte nettó 286 163 120 Ft értékben. 

 

 

 

MEGÉPÜLT A SÜMEGI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT 
 

Befejeződtek a 84. sz. főút – Tóth Tivadar utca – Fehérkő u. szintbeni csomópont körforgalmú csomóponttá 

történő átépítésének munkálatai. A Sümeg városán áthaladó forgalom így a jövőben biztonságosabbá válik 

az autóval közlekedők, a kerékpárosok és a gyalogosok számára egyaránt. A NIF Zrt. beruházásában 

megvalósult fejlesztés zárásaként Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter, Végh László, Sümeg 

polgármestere, valamint Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője tartottak sajtótájékoztatót. 

A 84. sz. főút a két alárendelt úttal (Tóth Tivadar utca és Fehérkő utca) alkotott egy négyágú szintbeni 

csomópontot, ahol a gyalogos közlekedés nem volt megoldott, ezért a fejlesztés keretében a csomópont 

körforgalmú csomóponttá épült át. A gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése érdekében a 

körforgalom dél-keleti ágán (a 84. sz. főút település felőli ága) egy kijelölt gyalogos-átkelőhely, valamint egy 

kerékpáros átvezetés is kialakításra került – a szükséges járda és kerékpárút kapcsolatokkal együtt. A 

projekt keretében a közvilágítási hálózat átépítése is megvalósult az előírásoknak megfelelően, továbbá az 

érintett közművezetékek (így a hírközlés, a vízvezeték, valamint a szennyvíz vezeték) kiváltása is 

megtörtént. Az ivóvíz- és szennyvíz vezetékek kiváltását a szolgáltató DRV Zrt. saját hatáskörben végezte 

el. A csapadékvíz elvezetése érdekében a csomóponton átvezetésre került egy nagyátmérőjű 

csapadékcsatorna is, mely a meglévő nyílt árkos rendszerbe lett bekötve. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. szeptember 20-án, a mai napon lezárult. 

Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter elmondta: „Ennek a körforgalomnak a megépítése egy 

szép kerek történet. A megvalósításának egy évtizedes előzménye van, míg a megépítése csupán fél éves 

munka eredménye. Dicséret illeti a vállalkozót az előteljesítésért és a minőségért is. Ezzel a beruházással 

nem csak Sümeg gazdagodott egy körfogalommal, hanem a 84. sz. főút is biztonságosabb lesz. A fejlesztés 

egy szélesebb terv része, mely Sümeg régi ragyogását akarja visszahozni. A cél az, hogy Sümeg egy sokkal 

komfortosabb város legyen az itt élők és vonzóbb az ide látogatók számára.” 

Végh László, Sümeg polgármestere kiemelte: „A Sümegen élők régi vágya valósult meg ezzel a 

beruházással. A város fejlődésével, bevásárló központok településével, elérte azt a pontot, amikor a 
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közlekedés hosszadalmassá és nehézkessé vált. Azonban mindent megteszünk azért, hogy zavartalan 

legyen a forgalom, a közlekedés, az áruszállítás. Ezért épült az elkerülő út, a belvárosban körforgalom, ezért 

korszerűsítjük folyamatosan az úthálózatunkat. A ma átadott beruházás pedig megkoronázza eddigi 

tevékenységeinket.” 

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője hozzátette: „A 84. sz., Sümegen áthaladó főút jelentős szerepet tölt be 

a város életében, ezért is volt fontos a beruházás megvalósítása, amelynek köszönhetően biztonságosabb 

és gördülékenyebb lesz a közlekedés.” 

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósult meg. A kivitelezést az Alpok Terra Kft. végzi nettó 

435.492.705,- Ft értékben. 

 

 
 KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  
 

 

Jubileumi évfordulók 

2022. október hónapban 

 

175 éve történt: (1847): 

 

Október 01. „A váci vasúton ismét baj történt… a mozdony és egy málhakocsi az útról lefordult, a gépész 

és a fűtő leugrottak, de kevés bajuk esett”-írja a Jelenkor  

Október 28. Sopron közelében két vonat összeütközik, mert a pályaőr elhagyja az őrhelyét, ill. 

elmulasztja a jelzés továbbítását 

         

150 éve történt:(1872): 

 

Október 01. A magyar vasutakon egyöntetű jelzéseket vezetnek be.  

                     Szatmár megye elfogadja a sályi rév árszabályzatát. Terhes szekér 6, gyalogos 1 krajcár.  

Október 03. Megnyílik a Magyar Nyugati Vasút Veszprém-Kiscell közötti vonala. 

Hossza: 65 km. 

Október 11. Megnyílik a Magyar Keleti Vasút Kiskapus-Nagyszeben közötti vonala. 

Hossza: 45 km. 

Október 12. A király szentesíti a hajóépítéshez és felszereléséhez szükséges tárgyak vámmentes 

behozataláról szóló XXV. törvénycikket. 

Október 15. A király szentesíti a vojtek-németboksányi másodrendű vasútvonal kiépítéséről szóló XXVIII.             

törvénycikket. 



KTE    30  2022. október 

 
 

A király szentesíti a Győrtől Sopronon át Ebenfurt irányában vezető vasút kiépítését 
engedélyező XXVII. törvénycikket, amit 1874. július 30-án módosítanak. 
A király szentesíti a Sopron-Pozsony-Lundenburg-Vágvölgyi Vasút kiépítéséről szóló XXIX. 
sz. törvénycikket. A fővonal: Sopron-Pozsony- Nagyszombat-Lipótvár-Trencsén-Zsolna, amit 
1874. július 30-án módosítanak. A vasút új neve: Vágvölgyi Vasút. 
 

Október 24. Megnyílik a Magyar Északkeleti Vasút Csap-Királyháza közötti vonala. 

 Hossza: 84 km. 

Október folyamán: A pozsony-nagyszombati lóvasúton megszűnik a lóvasúti közlekedés, és elkezdődik a 

pálya átépítése a gőzvontatású közlekedésre. 

 

125 éve történt: (1897): 

 

Október  11. Sopron megye szabályrendeletet hoz a megyében közlekedő járművek jelzőtábláiról. Minden 

járművön, a számozott bérkocsik és könnyű magánfogatok kivételével, ki kell függeszteni a 

járműtulajdonos nevét, címét.  

Sopron megye szabályrendeletet fogad el a közúti forgalom biztonságáról. Minden járművel 

balra kell hajtani. Javítás alatt álló hidakon tilos a sebes hajtás. Tilos a járművet az útpályán 

hagyni. Hajtás alatt tilos a kocsisnak aludni, egyszerre több járművet vezetni. Hátul a 

járművekhez tilos kettőnél több állatot kötni. 

Október 18. Megnyílik a Csíkszereda-Csíkgyimes közötti vasútvonal. Hossza: 51 km. 

                    Megkezdődik a villamosközlekedés Budapesten a Kálvin tér-Népliget között. 

Október 26. Megkezdődik a villamosközlekedés Budapesten a Kálvin tér-Közvágóhíd között. 

 

75 éve történt: (1947): 

 

Október 08. Varsó-Budapest között megindul a Maszovlet és a LOT közös légijárata. 

Október 14. Megalakul a Gépjármű-iparfejlesztési Tanács. 

 

25 éve történt: (1997): 

 

Október 07. Az országgyűlés módosítja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. sz. törvényt. A közúti 

jelzések térítésmentes elhelyezését az épület, oszlop tulajdonosai tűrni kötelesek. 

Október 14. Hivatalosan is megkezdődik az új budaőrsi csomópont kiépítése az M1-es és a M7-es 

bevezető szakaszán. Az autópályák csatlakozó hálózata az Auchan bevásárlóközpont 

beruházásában épül meg, költsége eléri a 2 milliárd forintot. 

Október 17. A hatvani önkormányzat szervezésében forgalomlassító demonstrációt tartanak az M3-as 

Hatvan melletti szakaszán, az autópálya díj tervezett bevezetése ellen. 

Október 20. A Mahart eladja a Pannon River nevű tengerjáró hajóját. 

Október 28. A napi sajtóban nyilvánosságra kerül, hogy egyes szakértői számítások szerint m integy 

70 000 forintba kerül egy sztrádamatrica Magyarországon. 

Október 30-31.Budapesten megrendezik a Transzszibériai Vasútvonal Nemzetközi Koordinációs 

Tanácsának VI. ülését. Tizenöt országból 14 vasút és több mint 20 szállítmányozó cég 

csaknem 90 képviselője vett részt a tanácskozáson. A konferencia célja: az Európa és Ázsia 

közötti vasúti forgalom mennyiségének növelése. 

A záhonyi átrakó körzet évi 16 millió tonna áru átrakására és 1,5 millió vasúti kocsi 

továbbítására alkalmas, de a forgalom mindössze a kapacitás egynegyede. 

Október 31. Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánítja és megsemmisíti Old községnek az 

Old-eperjespusztai út használati díjáról alkotott rendeletet. 

A „kockástaxi”  is magáncég lett”-írja a Népszabadság. A részvények 90%-át a 

munkavállalók és egy spanyol-magyar konzorcium vette meg. 
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LAPSZEMLE 
 

Közlekedéstudományi Szemle 
 

Megjelenik kéthavonta, 60 oldalon B/5 formában. 

Példányszáma: 600 db 

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

 

 
 

Városi Közlekedés   

Előfizetési információk: 

A Közlekedéstudományi Egyesület lapja 

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

M E G R E N D E L Ő L A P 

 A korábbi számok megvásárolhatók a KTE Titkárságán 

1066 Budapest, Teréz Krt. 38. 

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

E-mail: vk@ktenet.hu 

 
 

 
HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN! 

 
 
Hirdetési tarifáink: 
 

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

Tel/Fax: 353-2005, 353-0562   
 

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

elnöke 

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

