
 
 
 
 

 
 

 
 

A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
®

 HAVI TÁJÉKOZTATÓJA 

 
 

   

TARTALOMJEGYZÉK 
 
TARTALOMJEGYZÉK ....................................................................................................................................... 1 
SZERVEZETI HÍREK ......................................................................................................................................... 1 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ..................................................................................................................................... 2 
FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE ...................................................................................................................... 2 
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK .................................................................................................................................... 5 
KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK ...................................................................................................................... 35 
LAPSZEMLE .................................................................................................................................................... 36 

 

 
 

 SZERVEZETI HÍREK   
 
 
A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2023. január 25. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a 2023. februári Hírlevélben megjelentetni kívánt anyagokat a 

megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 

 

KTE tagkártyák 
 

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

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

 

 

2023. 

01. 
január       ® hírlevél 

hírlevél  
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Friedrich List Díj - 2023 
 
Tisztelt Tagtársaink! 
 
Engedjék meg, hogy felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a fiatal közlekedési tudósok számára minden 
évben kiírt Friedrich List Díj pályázat újra meghirdetésre került. 
 
Pályázat benyújtási határideje: 2023. január 13.  
 
További részletek honlapunkon olvashatók.  
 

 
 

FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE 
 

 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

 
 

A jövő évi nagyrendezvény tervezet hamarosan elérhető lesz a www.ktenet.hu oldalon. 
 

 

KIS RENDEZVÉNYEK 

 
 

Közlekedéstechnikai Napok – Ifjúsági Fenntartható V2G jövő 

Közlekedés 

 
Időpont: 2023. január 18. 

Helyszín: szervezés alatt 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat  

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek hamarosan honlapunkon olvashatók. 

 
 

Közlekedéstechnikai Napok – Hétköznapi közlekedési kultúra III 

 
Időpont: 2023. január 25. 

Helyszín: szervezés alatt 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat  

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek hamarosan honlapunkon olvashatók. 

 
 

 

 

 

https://ktenet.hu/aktualis-informaciok/friedrich-list-dij
http://www.ktenet.hu/
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
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Közlekedéstechnikai Napok – Energiaválság praktikák II 

 
Időpont: 2023. február 01. 

Helyszín: szervezés alatt 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat  

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek hamarosan honlapunkon olvashatók. 

 
 

Közlekedéstechnikai Napok – Régi magyar vasúti járművek VI 

 
Időpont: 2023. február 15. 

Helyszín: szervezés alatt 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat  

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek hamarosan honlapunkon olvashatók. 

 
 

Közlekedéstechnikai Napok – Ifjúsági Fenntartható V2G jövő 

Közlekedés 

 
Időpont: 2023. február 22. 

Helyszín: szervezés alatt 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat  

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek hamarosan honlapunkon olvashatók. 

 

 
MÁS SZERVEZETEK ESEMÉNYEI 

 

 
A Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézet Corvinus Mobilitás és Turizmus Központja 

 
immár hatodik alkalommal szervezi az 

 

UTAZÁS A TUDOMÁNYBAN 
 

konferenciát. 
 

A konferencia témája 2023-ban: 
 

Mobilitás és innováció 
 

A konferencián tudományos igényű előadások hangzanak el az alábbi témakörökben: 
 

 a mobilitás gazdasági és társadalmi kérdései,  
 közlekedéspolitika,  
 a mobilitás és turizmus kapcsolatrendszere, 
 a közlekedés térségi szerepe, 
 közlekedés fenntarthatósági szempontjai, 
 a mobilitás környezet- és agrárgazdaságtani vonatkozásai. 

https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
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Vitaindító előadás: 
     

 Dr. Birkner Zoltán, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 
 Prof. Dr. Michalkó Gábor, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés 

Intézet 
 
 
A konferencia időpontja és helyszíne: 
 

 2023. február 24. 
 Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.) 

 
A legfeljebb 1000 leütés terjedelmű előadás-kivonatokat a mobilitaskonferencia@uni-corvinus.hu címen 
várjuk.  
 
Az előadói jelentkezés határideje:   2023. január 20. 
 
A konferencia után a – szekcióelnökök javaslata alapján – kiválasztott előadások szerkesztett változata a 
konferencia tanulmánykötetében, illetve – lektorálást követően – a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a 
Corvinus Mobilitás és Turizmus Központ Turizmus Bulletin, illetve a Magyar Közlekedéstudományi és 
Logisztikai Intézet (KTI) Közlekedés és mobilitás c. folyóiratában kaphat helyet. 
 
 
A konferencián a részvétel mindenki számára ingyenes. A további tudnivalókat az előadói jelentkezések 
lezárása után a honlapunkon tesszük közzé. 
 
 
Üdvözlettel, 
 
Dr. Jászberényi Melinda és Dr. Munkácsy András 
 

 

BESZÁMOLÓK 

 

Hidroplán újdonságok a világban,  Európában és itthon 
 

A Hajózási Tagozat Hidroplán újdonságok a világban,  Európában és itthon  címmel rendezett előadást a 
Rendőrmúzeumban (Budapest, Batthyány tér 1-es Mahart kikötő), 2022. december 3-án 14:00-15:00 között. 

 

 

mailto:mobilitaskonferencia@uni-corvinus.hu
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/intezeti-kutatokozpontok/turizmus-tovabbkepzo-es-kutatokozpont/konferenciak/
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Dr. Varga Sándor hidroplán tanácsadó az előadás elején egy-egy amerikai, kanadai és dán hidroplán 

utasszállító légitársaság új útvonalait mutatta be. Ezek a társaságok is több évtizedes felújított 

hidroplánokkal repülnek. Nincsenek új fejlesztések, egyedül egy kínai jelenleg tűzoltó hidroplánból lehet 

majd valamikor utasszállító. Szintén régi hidroplánok átalakításával tervezik csökkentetni az üzemeltetési 

költségeket az elektromos, hibrid és hidrogén-hajtásban. Ezek vezető vállalatairól szólt az előadás második 

része, hozzá kapcsolva az idei egyetlen nagy európai hidroplán találkozót, a MontAdriát Montenegróban. 

Végül a tanácsadó a magyar lajstromban levő kétéltű hidroplán, az Aeroexpress úszótalpas Cessna 206 idei 

sikeres dunai és balatoni kísérleti repüléseit foglalta össze.  Reményét fejezte ki, hogy ennek alapján lesz 

jövőre magyar hidroplán jogszabály, amikor a magyar menetrendszerinti hidroplán utasrepültetés 

centenáriumát ünnepeljük.  Az előadás után vendégként az Aeroexpress alapítója, Somogyi-Tóth Dániel 

beszélt arról részletesebben, miként működött kisgéphajóként a vízen a Cessna 206 hidroplánjuk.  

A rendezvényen 32 fő vett részt. 

 
 

 
 

Összeállította: Tauszik Viktor, tagozati titkár 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

 

 

 
Soproni díjtermékekkel bővült a MÁV-START jegyértékesítési 

rendszerében elérhető helyi Volánbusz jegyek és bérletek köre 
 

2022. december 6. 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. December 1-jétől ismét bővült a MÁV-START 
jegyértékesítési rendszerében elérhető buszos díjtermékek köre: már a soproni helyi buszjáratokra 
érvényes jegyek és bérletek is elérhetőek a vasúttársaságnál.  
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A fejlesztések legújabb lépcsőjében a Volánbusz soproni díjtermékei váltak elérhetővé a vasúttársaságnál. 
December 1-jétől a teljes árú napijegy, a teljes árú összvonalas 24 órás, 7 napos, havi, I. és II. félhavi, 
negyedéves bérlet, a kedvezményes árú tanuló havi, negyedéves, féléves, valamint a szintén 
kedvezményes árú nyugdíjas havi és negyedéves bérlet is elérhető az automatákban, jegypénztárakban és 
az applikációban. A teljes árú elővételi menetjegy a pénztárakban és az automatákban érhető el. 
A MÁV-Volán-csoport hosszútávú 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 Volánbusz járataira érvényes díjtermékek értékesítése a 
vasúttársaságnál is. Többek között a Tokaj és Sárospatak vonzáskörzetében közlekedő, valamint a 
Budapest–Kelebia (150-es) vasútvonal pótlásában érintett autóbuszjáratokra szóló viszonylati helyközi 
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, békéscsabai, ajkai, salgótarjáni, tatai,  
szegedi, gödöllői, illetve gyöngyösi helyi bérlet típusú díjtermékei. Ezen helyi bérletek a MÁV-START 
jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban is megválthatók. 
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 így a vasúttársaság jelentős fejlesztésen áteső, környezettudatos szolgáltatásait 
a vasútállomástól távolabbra igyekvők is igénybe tudják venni. 

 
 
 

Vasárnap lép életbe a MÁV-START és a Volánbusz új menetrendje 
 

 
2022. december 6. Az új menetrend decemberi életbe lépése után is változatlanul közlekednek az 
autóbuszjáratok Gödöllő, Aszód, Bag és Tura térségében 
 
A MÁV-Volán-csoport új, 2022/2023-as vasúti és autóbusz-menetrendje december 11-én, vasárnap 
lép hatályba. A menetrendváltás előtt egy hónappal közzétette a közlekedési társaság az új 
menetrendeket, azonban időközben az újonnan alakult Építési és Közlekedési Minisztérium vette át 
az állami közösségi közlekedés, így a vállalatcsoport feletti tulajdonosi jogkörgyakorlást is. A 
megrendelő minisztérium a vállalatcsoport vezetőivel egyeztetett, mely során a menetrendváltásról is 
fontos döntések születtek. A MÁV-START menetrendje a korábban meghirdetett szerint lép életbe, 
azonban a minisztérium a MÁV-Volán-csoporttal közösen folyamatosan felülvizsgálja, hogy a 
gazdaságfejlesztési célokhoz és a társadalmi igényekhez igazítsák a vonatok közlekedését. A 
Volánbusznál az előzetesen meghirdetett változások nem lépnek érvénybe Gödöllő, Aszód, Bag és 
Tura térségében. A régió érintett településeiről beérkezett utasjelzések, lakossági észrevételek 
felülvizsgálatának eredményeként az autóbuszközlekedés rendje változatlan marad.  
 
Az előzetes számítások alapján az idén akár a 131 milliót is elérheti a MÁV-START járatain utazók száma, 
ebből 43 millióan a budapesti elővárosban, 22 millióan a regionális vonalon választották a vasutat. A 
járványhelyzet okozta 20-30 százalékos visszaesést követően az utasszámok már közelítenek a 2019-es 
adatakhoz, a távolsági forgalomban utazók száma már meg is haladja a két évvel ezelőtti szintet. A 
Volánbusz pedig 530 milliós utasszámot vár az idei évre. 
A jövő évben akár 700 millió utas közösségi közlekedéséről kell gondoskodni, ezért az új menetrend a 
korábbiaknál is utasközpontúbb szemléletet  hordoz, és kihasználja a legújabb fejlesztéseket, valamint a 
MÁV-Volán-csoport integrációjának előnyeit. A közösségi közlekedés versenyképességének egyéni 
közlekedéssel szembeni javítása érdekében az utazási szokásokhoz még jobban igazodó, összehangolt 
vasúti és buszos menetrendek teszik vonzóbbá, szerethetőbbé a vonattal, busszal utazást. 
A menetrendváltáskor a MÁV-START menetrendje a korábban meghirdetett szerint lép életbe, amelyről az 
utasok a www.mav.hu/ujmenetrend weboldalon már az elmúlt egy hónapban tájékozódhattak. Az Építési és 
Közlekedési Minisztérium a gazdaságfejlesztési irányokhoz, beruházásokhoz és a társadalmi igényekhez 
igazítja a vonatok közlekedését, ezért a menetrendet fokozatosan felülvizsgálja. 
A Volánbusz a megrendelő Építési és Közlekedési Minisztérium elvárásához igazodva arra törekszik, hogy 
lehetőség szerint a minden érintett számára legkedvezőbb megoldásokat dolgozza ki. Az utasok és 
megrendelők visszajelzése nagyon fontos a társaság számára, ezért minden esetben megvizsgálja a 
menetrendekkel vagy a menetrendi módosításokkal kapcsolatos észrevételeket. 

http://www.mav.hu/ujmenetrend
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A folyamat eredményeként a Gödöllő, Aszód, Bag és Tura térségébe meghirdetett menetrendi 
változások nem lépnek életbe december 11-től. Az érintett vonalakon a menetrend nem változik, a 
járatok a jelenlegi menetrendnek megfelelően közlekednek a továbbiakban is. 
További változás az előzetesen meghirdetettekkel ellentétben, hogy az Etyek és Biatorbágy vasútállomás 
között meghirdetett új 766-os autóbuszok nem indulnak el december 11-től, az új járatok forgalomba 
állítására később kerül sor. 
Az új vasúti menetrendről részletes tálékoztatás már elérhető a www.mav.hu/ujmenetrend oldalon, 
a MÁV honlapján pedig a Belföldi utazás/menetrendek/közforgalmú menetrendek menüpontból. A 
vasúttársaság vonalankénti menetrendje kereshető az ELVIRÁ-ban és a MÁV applikációban (december 
11-i vagy azutáni utazási napot kiválasztva). 
A Volánbusz részletes menetrendje a busztársaság honlapján böngészhető. 

 

 
Tervezhetőbbé váltak a vontatási energiaárak a vasúti árufuvarozók 

számára 
 

2022. december 7. szerda A MÁV tájékoztatta a vele szerződésben álló vasúti árufuvarozókat a 2023 első 
negyedévre érvényes vontatási villamosenergia áráról, így tervezhetőbbé és kiszámíthatóbbá váltak az 
energiaköltségek. Ősszel a vasúttársaság egyeztetést folytatott az áramszolgáltatóval a korábbinál 
kedvezőbb és stabilabban tartható ár kialakítása érdekében. Ennek köszönhetően az átlagos egységárat a 
MÁV 90 százalékos pontossággal, már 30 nappal a jövő év első negyedévét megelőzően, azaz november 
30-ig közzé tudta tenni. A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület által közvetített fuvarozói igény teljesítése 
áttételesen elősegíti, hogy a vasúti áruszállítás megőrizze versenyképességi előnyét, ugyanis a fuvarozó 
vállalatok a kereskedelmi partnereikkel eredményesebben tudnak egyeztetni a szállítási díjakról. 
 
A MÁV – rövid és hosszú távú villamosenergia termékek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást 
követően – tavaly év végén két évre szóló szerződést kötött az állami tulajdonú MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt.-vel. A vasúttársaság a már meglévő szerződései alapján kezdte meg az 
áramvásárlásokat, és a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, 90 százalékos pontossággal 
megszabott áron gondoskodott a 2023 első negyedévére vonatkozó energiaigény fedezéséről.  
Részben a világpiaci árak csökkenése következtében a MÁV az ideinél kedvezőbb átlagáron tudja 
beszerezni és továbbadni az áramot, melynek átlagos egységára várhatóan 180 Ft/kWh lesz 2023 
első negyedévében. A megjelölt egységár a tervezett energiamennyiség 90 százalékának megvásárlásán 
alapul, az ezen felüli energiamennyiség ára ettől eltérhet. 
Az energiaárak a tavalyi év második felétől tapasztalható emelkedésének és a súlyos következményekkel 
járó gazdasági, piaci tendenciáknak a vasúttársaság ugyanúgy ki van téve, mint más gazdasági szereplők 
Európában. A villamosenergia vásárlására és továbbadására a villamos energiáról szóló törvény azonban 
szigorú szabályokat fogalmaz meg. Ennek nyomán a vasúttársaság a villamos energiával nem kereskedhet, 
kizárólag továbbadhatja azt a hálózathozzáférési díj részeként a szükséges infrastrukturális költségekkel, 
rendszerhasználati díjjal, adókkal kiegészítve. Az energiaköltséget a törvényi előírásoknak is megfelelő 
szerződések és üzletszabályzatok szerint hárítja át a vevőire a beszerzési tarifával számolva. A vállalkozó 
vasúti társaságok által fizetendő áramárak átlagos értéke függ a szerződés hatálya alatti időszakban 
ténylegesen kezelendő villamosenergia mennyiségétől és a szerződés hatálya alatt beszerzendő rövid távú 
villamosenergia termékek mennyiségétől, valamint a villamosenergia termékek mindenkori tőzsdei árától. 
A MÁV a Hungrail Magyar Vasúti Egyesülettel közösen javaslatokat dolgozott ki a jelentősen megnövekedett 
árak vasútra gyakorolt hatásainak mérséklésére, valamint a vasúttársaság szakmai szervezetei árampiaci 
szakértőkkel folyamatosan monitorozza a piaci tendenciákat. A vasúttársaság eddig annyit tudott tenni, hogy 
a legnagyobb óvatosság mellett csak a biztonságos működéshez szükséges energiaigényét fedezte a 
magas árakon, és amint a piac csökkenő tendenciát mutatott, mindig a lehető legalacsonyabb árakon 
vásárolta a további mennyiségeket. Ezáltal fogékonyan reagál a vasúti árufuvarozók részéről közvetített 
igényekre is.  

 
 

Zalaegerszeg felé is lehet Okosjeggyel utazni 
 

2022. december 8. Közel 620 ezer Okosjegyet vásároltak eddig a MÁV-START járataira 
A december 11-i menetrendváltástól a Budapestről Zalaegerszegre közlekedő Göcsej InterCity 
vonattal utazók is válthatnak jelentős kedvezményeket biztosító Okosjegyet.  

http://www.mav.hu/ujmenetrend
http://www.mavcsoport.hu/
https://jegy.mav.hu/
https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/39721
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A legújabb Okosjegyet két díjszinten, Budapest és Hajmáskér, illetve Veszprém közötti viszonylatra 1599 
forinttól; Budapestről Ajkára és a Göcsej IC távolabbi megállóhelyeire 2399 forinttól lehet megvásárolni, csak 
másodosztályon. Ezzel a megoldással Veszprémig 600 forintot, Zalaegerszegig 1400 forintot is lehet 
spórolni. A jegy ára magában foglalja a helybiztosítás díját is, további kedvezmény a jegyárból nem vehető 
igénybe. Fontos, hogy az Ajkáig megegyező útvonalon közlekedő Bakony IC vonatokra, valamint a 
Zalaegerszeg felé közlekedő Citadella nemzetközi gyorsvonatra sem váltható ilyen jegy. 
Az értékesítés tavalyi elindulása óta a szegedi vonalon 156,5 ezer másodosztályú és több mint 43 ezer első 
osztályú, a Balatonra közel 54 ezer másodosztályú és 10 ezer első osztályú Okosjegyet váltottak; 
Debrecenbe/Nyíregyházára ezzel a lehetőséggel 168 ezren utaztak másod-, és 63 ezren első osztályon; míg 
a Pécsre 78,5 ezren választották másod-, és 47 ezren első osztályú utazáshoz ezt a jegytípust. Azaz 
összesen 620 ezer Okosjegyet váltottak eddig az utasok. 
A MÁV appon és a jegy.mav.hu digitális platformon is megtalálható a kiválasztott vonatra az eredeti, 
teljesárú ajánlat is, ám az olcsóbb Okosjegy is jól látható, amit kiválasztva a vásárlás a megszokott rend 
szerint, könnyen elvégezhető.  Az Okosjegyek kiterjesztése további vonalakon is várható a jövőben. Ezzel a 
megoldással a vasút valós alternatívát kínál az autó, akár a telekocsi helyett, támogatva ezzel a 
környezetbarátabb távolsági közösségi közlekedés használatát. 

 
 

Gyöngyös, Gödöllő, a galgamenti települések és a főváros között már 
közös bérlettel lehet utazni 

 
2022. december 15. 

 
 
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. Most tovább bővült a közös díjtermékek 
köre: a Budapest–Hatvan, illetve Budapest—Gyöngyös vasútvonal közelében fekvő galgamenti 
települések, illetve Gödöllő és Gyöngyös esetében kedvező áron, közös bérlettel lehet utazni a 
vonatokon, a H8-as HÉV-en (Ilonatelep és Gödöllő között), valamint az autóbuszokon. 
 
Közös bérlet Budapestről Gödöllőre, Aszódra, Gyöngyösre, Bagra, Hévízgyörkre, Galgahévízre  és Turára 
váltható. A közös bérletek az érintett járatok bármely budapesti állomása vagy megállóhelye és a bérleten 
megjelölt település bármely állomása és megállóhelye között nyújtanak utazási lehetőséget vonaton, HÉV-
en és buszon egyaránt, jellemzően a ma elérhető legolcsóbb bérlet áráért. 
 
 
 
 
 

https://jegy.mav.hu/
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/mav-volan-csoport_terkep_kozos_berletek_80a.jpg?itok=PYoRNhKB
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Bérlet megnevezése 

Dolgozó Tanuló 

Normál 

Budapest-
bérlet 
csatlakozó Normál 

Budapest-
bérlet 
csatlakozó 

Budapest – Gödöllő közös 
bérlet 11 900 Ft 11 900 Ft 1190 Ft 1190 Ft 

Budapest – Bag közös bérlet 28 500 Ft 24 900 Ft 2850 Ft 2490 Ft 

Budapest – Aszód közös bérlet 28 500 Ft 24 900 Ft 2850 Ft 2490 Ft 

Budapest – Hévízgyörk közös 
bérlet 32 200 Ft 24 900 Ft 3220 Ft 2490 Ft 

Budapest – Galgahévíz közös 
bérlet 32 200 Ft  28 500 Ft 

 3220 
Ft 2850 Ft 

Budapest – Tura közös bérlet 35 600 Ft 28 500 Ft 3560 Ft 2850 Ft 

Budapest – Gyöngyös közös 
bérlet 49 800 Ft - 4980 Ft - 

 
A 30 napos érvényességű közös bérlet a rajta szereplő települések viszonylatában kombináltan és 
közvetlenül, azaz ez utóbbi esetében a teljes út során egy járattal is igénybe lehet venni. Kombinált utazás 
során a viszonylat köztes megállóhelyén autóbuszról vonatra, vonatról autóbuszra, autóbuszról autóbuszra, 
vagy akár ezekről HÉV-re is lehetséges az átszállás. A termék a MÁV-HÉV H8-as vonalán, Ilonatelep—
Gödöllő viszonylatban érvényes. 
A közös bérlet a MÁV-START pénztárainál, jegyautomatáinál (helyi közlekedés menüpontban) és a MÁV 
mobilalkalmazás segítségével (Térségi és városi jegyek között), illetve a Volánbusz gyöngyösi és Pest 
megyei autóbusz-állomásainak pénztáraiban is már megválthatók. A Volánbusz helyközi bérletei továbbra is 
megvásárolhatók a közös bérletek által érintett viszonylatokra is, ezeket azonban továbbra is csak az 
autóbuszon fogadják el. 
A MÁV-Volán-csoport hosszútávú célja, hogy az utasok számára egyre magasabb színvonalú szolgáltatást 
nyújtson, 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 
Volánbusz járataira érvényes díjtermékek értékesítése a vasúttársaságnál is. Többek között a Tokaj és 
Sárospatak vonzáskörzetében közlekedő, valamint a Budapest–Kelebia (150-es) vasútvonal pótlásában 
érintett autóbuszjáratokra szóló viszonylati helyközi 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, békéscsabai, ajkai, salgótarjáni, tatai, szegedi, gödöllői, gyöngyösi és soproni 
helyi díjtermékei. Ezen helyi bérletek a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban is 
megválthatók. 
A közös szolgáltatás fejlesztések 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. 
 

Letölthető dokumentumok Méret Dátum 

mav-volan-csoport_terkep_kozos_berletek_80a.pdf  29.54 KB 2022.12.15. 

 

 
 

 
 
 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/story/document/public/mav-volan-csoport_terkep_kozos_berletek_80a.pdf
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Drámai videóval zárja idei vasútbiztonsági kampányát a MÁV 
 

2022. december 16. A vasúti átjárós balesetek számának drámai megemelkedése miatt indította el a 
vasúttársaság 2022 áprilisában, Érj haza biztonságban! címmel országos balesetmegelőző 
kampányát. December közepéig Magyarországon a MÁV hálózatán a tavalyihoz képest kétszer 
annyian, 34-en vesztették életüket a vasúti átjárókban történt 89 balesetben. 
 
2021-ben 86 vasúti átjárós baleset történt, ebből 16 halálos kimenetelű volt, 17 áldozattal. Tavaly 14 
balesetben 18 személy súlyosan megsérült, köztük két vasutas munkavállaló, 15 esemény során pedig 20 
ember sérült meg könnyebben, köztük egy vasutas munkavállaló. 41 baleset anyagi kárral járt. 
A 2022-es év az esetszámok drámai emelkedésével indult a tavalyihoz képest, de ez a tendencia az év 
második felére lelassult. December közepéig 89 vasúti átjárós balesetet mutat a statisztika, ebből 15 volt 
halálos kimenetelű, azonban az áldozatok száma döbbenetes, kétszeres növekedést mutat. Idén 34-en 
haltak meg vasúti átjárós balesetben, közülük 19-en – gyerekek is – utasként estek áldozatul az autóvezető 
figyelmetlensége, a KRESZ szabályok be nem tartása miatt. Az idei balesetek halálos áldozatainak rendkívül 
magas számára hívja fel a figyelmet a MÁV év végi kampányzáró videója. 
 
De nem csupán a halálos áldozatok száma drámaian magas idén. 2022-ben vasutasok és utasok is 
súlyosan vagy könnyebben megsérültek a közúti közlekedők figyelmetlensége miatt. Harminckilencen 
(köztük 2 vasutas és 22 utas) szenvedtek súlyos sérüléseket vasúti átjárós balesetben, harmincketten pedig 
könnyebben megsérültek (köztük 2 vasutas és 10 utas). Ebben az évben 50 baleset járt csak anyagi kárral, 
és már több mint 800 félsorompó rúdját törték le az autósok. 
 
A vasúti átjárós balesetek 2022-ben tapasztalható drasztikus emelkedése miatt indított közlekedésbiztonsági 
kampány a lakosság általános edukálását, a problémára való rávilágítást tűzte ki célul, elsősorban a 
figyelemfelkeltés és a közlekedési morál javítása érdekében. Az elmúlt 14 évben nem történt a vasút 
hibájából halálos kimenetelű baleset, azokat a figyelmetlenség vagy a KRESZ-szabályok megszegése 
okozta. A MÁV a vasútbiztonsági kampány áprilisi kezdete óta működteti a www.mav.hu/erjhaza oldalt.  Az 
oldalon elrettentő baleseti helyszíni fotókat, magyarázó- és alap vasútbiztonsági információkat, és a 
témában készült saját videókat mutatnak meg. Figyelemfelkeltő videókat tesz közzé a MÁV a közösségi 
médiában is, ezek összesen mintegy négymillió megtekintést számlálnak. 
A vasúti átjárós balesetek rendkívül magas száma miatt 2022. május 3-án a mozdonyvezetők nyílt 
levélben fordultak a közúti közlekedőkhöz. 
A kampány során szerte az országban, de kiemelten a vasúti átjárók közelében találkozhattak a közlekedők 
figyelemfelkeltő plakátokkal. Online felületeken is megjelentek vasútbiztonsági témájú üzenetek, filmek, 
esetenként influenszerek bevonásával. Figyelemfelkeltő rádió spotok is adásba kerültek országos rádiók 
reklámsávjaiban, amelyre a rádiós szakma is rácsatlakozott. A média egyre hatékonyabb módszerekkel 
segíti a közös célt, június 1-jétől augusztus végéig országosan több százszor kerültek adásba a Helyi Rádiók 
Országos Egyesülete és a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete gondozásában elkészült figyelemfelkeltő 
rádióspotok. 
A nyári időszakban Balaton-menti vasúti átjárók közelében, ősszel pedig családi rendezvényeken tartott a 
vasúttársaság edukatív jellegű, balesetmegelőzési célú kitelepüléseket. Az iskolaszünet idejére időzített 
program júniusban kezdődött Balatonszemesen, majd Balatonfenyves és Zamárdi után a rendezvénysorozat 
júliusban a Balaton északi partján, Alsóörsön folytatódott, végül Balatonalmádi és Révfülöp után 
Vértesszőlősön zárult augusztusban. A nyári kampány kitelepüléseivel elsősorban a vasúti átjárók közelében 
sétáló családokat célozta, de az átjáró tilos jelzésénél várakozó autósok is balesetmegelőzési szórólapokat 
kaptak. A helyszíni megjelenések sikerét vasútbiztonsági szakemberek valamint a Vasúti Polgárőr Egyesület 
önkéntesei is segítették. A kitelepülések közelében a rendőrség közúti ellenőrzéseket tartott. Ősszel családi 
rendezvényekhez kapcsolódtak vasútbiztonsági kitelepülések Székesfehérváron és Szolnokon. A 
vasúttársaság igyekszik a lehető legtöbbekhez eljuttatni üzenetét: járművel vagy gyalogosan közlekedve is 
élet-halál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása! 
A MÁV balesetmegelőzési megjelenései és edukatív programjai távolabb mutatnak a kommunikációs 
kampányokon. A pályavasúti területi igazgatóságok a területi vasútbiztonsági és egyéb szakmai 
szervezetekkel, a rendőrséggel és külső partnerekkel együttműködve folyamatosan szerveznek 
megjelenéseket, és tartanak iskoláknak is vasútbiztonsági témájú programokat, ahol évente sok száz diákot 
és felnőttet oktatnak a szabálykövető közlekedésre. A vasúttársaság több mint tíz éve együttműködik a 
rendőrséggel, és 2018 óta folyamatosan, éves szinten 60-70 helyszínen tart közös vasúti-közúti 
közlekedésbiztonsági ellenőrzést a rendőrség területileg illetékes munkatársainak közreműködésével. 
Folyamatos a MÁV részvétele a rendőrség által szervezett RAILPOL (Vasúti Rendőrségek Európai 
Szervezete), valamint ILCAD (Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap) ellenőrzési akciókban is. 
A MÁV az alábbi KRESZ-szabályok betartását kéri a balesetek elkerülése érdekében: 

https://www.youtube.com/watch?v=TUapnlOK3gU&t=63s
http://www.mav.hu/erjhaza
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/mozdonyvezetok-nyilt-levele-autosokhoz
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/mozdonyvezetok-nyilt-levele-autosokhoz
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•          A vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. 
•          Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző 
vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített 
fénysorompó villogó fehér jelzést ad. 
•          A vasúti átjárón folyamatosan, azaz megállás nélkül, legalább 5 km/h-ás átlagsebességgel szabad 
áthaladni. 
•          Vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt tilos előzni. 
  
Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem működik, minden esetben meg kell állnunk az átjáró előtt. Csak 
azután szabad tovább haladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat! 
Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, ha egyik fény sem világít! 
A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó 
járművekre is! 
A telefonálás is elterelheti a vezető figyelmét, így előfordulhat, hogy a vasúti átjáró tilos jelzését nem veszi 
észre a sofőr. 
A szembe sütő nap elvakíthatja a jármű vezetőjét, aki nehezebben veheti észre a fényjelző készülék 
jelzését. Ugyanígy a fényjelzőre tűző nap is okozhat észlelési problémát. Ilyenkor érdemes lassítani, és 
meggyőződni arról, milyen jelzést mutat a lámpa, nem közelít-e vonat. 
  
A MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a fenti szabályokat, és csak 
akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem 
akadályozza az áthaladást! 

 

 
Ukrán menekültek ingyen utazhattak vonattal a győri Öt templom 

Fesztivál egyik koncertjére 
 

2022. december 16. Valamint kedvezményesen vehetnek részt ortodox liturgiák egyikén is 
A Magyar Kormány és az Építési és Közlekedési Minisztérium, a nehéz helyzetben lévő, hazájukat 
elhagyni kényszerülő ukránok kulturális- és hitéletét kívánja megsegíteni az ünnepek közeledtével. 
Az ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló, Grexa Liliána kezdeményezésének köszönhetően, a 
háború elől menekültek Szolidaritási jeggyel ingyenesen utazhattak vonattal Győrbe, hogy részt 
vegyenek a nemzetközi hírű Pikardijska Tercija nevű ukrán acapella együttes koncert-főpróbáján. 
Január 7-én pedig ukrán nyelvű karácsonyi liturgiára juthatnak el szolidaritási jeggyel Budapestre, 
Debrecenbe vagy Miskolcra. 
 

 
 
December 16-án közel kétszáz, hazánkban élő ukrán menekültnek biztosított a MÁV-START – ingyenes 
Szolidaritási jeggyel, valamint díjmentes felárral – utazási lehetőséget Győrbe. A menekültek az Öt templom 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/ukran_menekultek.jpg?itok=vXi83kwK
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Fesztiválon, a nemzetközi hírű Pikardijska Tercija nevű ukrán acapella együttes koncert-főpróbáján vehettek 
részt az ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló, Grexa Liliána meghívására. 
 

 
A nemzetiségi parlamenti szószóló kezdeményezésére 2023. január 7-én pedig az ortodox karácsony 
alkalmából budapesti, debreceni vagy miskolci ukrán nyelvű karácsonyi liturgiára juthatnak el 
kedvezményesen. Az ukrán nyelvű szertartásoknak helyet adó városok vasútállomásaira, Szolidaritási 
jeggyel – mindkét irányban – ingyenesen utazhatnak a menekültek bármely magyarországi vasútállomásról 
a liturgiák napján. A január 7-ére szóló célirányos Szolidaritási jegyek esetében a díjmentesség nem 
vonatkozik az adott vonatokon történő utazásért fizetendő felárakra. 
 

 
 
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 február 27-én bevezetett 
ingyenes Szolidaritási jegyből december közepéig 880 ezer darabot adtak ki a vasúttársaságok. A december 
16-ai és a január 7-ei eseményekre a MÁV-START és a GYSEV ideiglenesen és célirányosan kiterjeszti a 
Szolidaritási jegyet. 
A Szolidaritási jegy igénybevételi feltételeiről és az utazási kedvezményekről 
a https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/ukrajna-vasuti-utazasi-informaciok-2022-szeptember-
15-tol-ukrayina weboldalon olvasható további tájékoztatás magyar és ukrán nyelven is. 

 

Váltson sebesség helyett közösségi közlekedési bérletet! 
 

2022. december 18. vasárnap 
Az üzemanyagárak megváltozása miatt most még inkább érdemes lesz a közösségi közlekedést 
választani.  A vonatokra és autóbuszokra érvényes, adott viszonylaton, meghatározott időszakon 
belül korlátlan utazást biztosító bérletek ugyanis jóval olcsóbbak, mint az autóval történő ingázáshoz 
szükséges üzemanyag. A vasúti és autóbuszos helyközi közlekedés alaptarifái 2012 óta 
változatlanok. Emellett a közösségi közlekedés biztonságos, környezetkímélő, az utazási idő pedig 
hasznosan is eltölthető. 
Az idei évben már a járványhelyzet előtti időszak utasforgalma tapasztalható a közösségi közlekedési 
társaságok járatain, a MÁV-Volán-csoport utasszáma a 710 milliót is elérheti 2022 év végére. Ahhoz, hogy 
még többen szokjanak át és kedveljék meg a vasúttal vagy a busszal való utazást, nem csak utasbarát, de 
az autósok számára is vonzó menetrendi év vette kezdetét december 11-től. Az újdonságok attraktívabb 
része a főváros agglomerációját – különösen az észak-pesti térség vonzáskörzetét – érinti, de a 
forgalmasabb elővárosi és távolsági vonalakon az üzemidők is kitolódtak, illetve a hétvégi vonatközlekedés 
is sűrűbbé vált. 
Mennyit spórolhat a közösségi közlekedéssel? * 
A MÁV-Volán-csoport kiszámolta, hogy az ingázás nagyjából háromszor annyiba kerül azoknak, akik autóval 
járnak dolgozni, szemben a közösségi közlekedést választókkal. Még akkor is legalább fele annyiból ki lehet 
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jönni, ha városi helyi bérletet kell váltani a vasúti vagy a buszbérlet mellé. Az autózást pedig a rendszeres 
fenntartási költségek vagy parkolási ráfordítások is drágábbá teszik. 
Elővárosi vasúti példák napi ingázásra 
 
A Vác és a Nyugati pályaudvar közötti 34 kilométerre a dolgozói bérlet 24 600 Ft-ba kerül. Autóval a havi 
költés eléri a 73 ezer forintot. 
Budapest és Székesfehérvár között 67 kilométer a távolság, ezen a viszonylaton 49 800 Ft a bérlet. Autóval 
ingázva 143 648 forintot kellene üzemanyagra költeni. 
Még zsebbe nyúlósabb az autózás a Budapest és Szolnok közötti utat naponta megtevőknek. Míg a 
vonatbérlet 71 200 forintba, az autózás 214 400 forintba kerül. 
Távolsági utazás vonattal 
A Budapest és Győr közötti távolság 140 kilométer, egy retúr vonatjegy 6050 Ft. Ebből 9 liter üzemanyag 
tankolható, amivel nem járható meg a Budapest—Győr út oda-vissza autóval. Ehhez 22,4 liter üzemanyag 
szükséges, ami 15 000 Ft. 
A Budapest és Debrecen közötti út 220 kilométer, a retúr vonatjegy 9210 Ft. Ebből 13,6 liter üzemanyag 
vásárolható. Egy debreceni autós oda-vissza útjához azonban 35,2 liter üzemanyag szükséges, ami 23 584 
Ft.   
TramTrainnel Szeged és Hódmezővásárhely között 
 

 
 
A két város 28 kilométerre van egymástól, 8 literes fogyasztás esetén 2,24 liter üzemanyag kell az úthoz, 
ami 1500 forint, míg a zónajegy 465 forint, amiből még egy liternyi sem tankolható a gépkocsiba. 
Bérlet esetén a legdrágább és legtöbb helyre alkalmas kombinált zónabérlet 21 200 forint. Ebből 31,6 liter 
tankolható és 14 útra elegendő, egy ingázó esetében ez egy heti utazásnak felel meg. Kocsival az ingázás 
pedig 60 032 forintból oldható meg egy hónapban. 
Busszal is olcsóbb az utazás 
A buszbérletek ára is általánosságban harmad annyiba kerül, mint a napi autós ingázás üzemanyagköltsége. 
Aszódról Budapestre egy teljesárú dolgozói bérlet (40 km) 28 500 forintba kerül (Aszódi vasútállomás és 
Budapest Stadion autóbusz-állomás között). 
28 500 forintból 42,5 liter üzemanyagot lehet tankolni, ez egy adott autó fogyasztásától függően körülbelül 
530 kilométerre elég. 
Míg a bérlettel egy hónapig korlátlanul lehet utazni, addig autóval ezt az összeget nagyjából 7 nap alatt 
„elingázzák” a fővárosba utazók. 
Autóval 85 760 forintba kerül az ingázás. 
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Budapest és Páty közötti távra 14 200 forintot kell kifizetni a buszbérletért. Ugyanezt a 20 kilométeres utat 
42 880 forintos üzemanyagköltséggel lehet megtenni a havi ingázások során. 
A vasúti és autóbuszos helyközi közlekedés alaptarifái 2012 óta változatlanok. Egyes regionális vonalakon 
az országos árakhoz képest 25%-os kedvezménnyel lehet utazni 2014 óta. Az elmúlt években pedig számos 
távolsági viszonylatán a gyorsvonati pótjegyet is kivezette a vasúttársaság. Az automatákból és az online 
(ELVIRA, MÁV app) megváltott jegyek árát pedig 5, illetve 10 százalékos engedmény teszi még 
kedvezőbbé. 
A MÁV-Volán-csoport elkötelezett a közösségi közlekedési jegy- és bérlettípusok fejlesztése mellett: elég 
csak a teljeskörű elektronikus jegyváltásra, a MÁV applikáción elérhető bérletekre és az elmúlt években 
megvalósult közös vonat-busz díjtermékekre, vagy akár a TramTrain díjszabására gondolni. Folyamatosan 
dolgozunk azon, hogy a jegyek és bérletek minél egyszerűbben, gyorsabban megválthatók legyenek, és 
azon is, hogy azok területi egységre legyenek érvényesek, ahol szabadon lehet választani a közlekedési 
eszközök között. 
  
* A feltüntetett árak 30 napos teljes áru vonat- és buszbérletre vonatkoznak, míg a gépkocsik esetében 1 
főre vonatkoztatva 20 munkanappal számolt, és kizárólag az üzemanyagköltséget vette figyelembe a 
közlekedési társaság. A személyautók esetében az átlagfogyasztást 8 literrel, az átlagos 
üzemanyagköltséget pedig 670 Ft-tal vették figyelembe. Nem szerepel a számításokban a budapesti helyi 
közlekedés díjtermékeinek ára. 
  

 

Téli kirándulásokon újra elkísér Kajla kutya 
 

2022. december 19. A téli szünet alatt ismét használhatják Kajla útlevelüket az általános iskolások a 
MÁV-Volán-csoport és a GYSEV járatain. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022/2023-as tanévben új, 
világoskék útlevelet kapott minden kisiskolás, a közel háromhetes téli szünetben már ez biztosít 
ingyenes utazást a belföldi helyközi vonatokon és Volánbusz járatokon. 
 
A december 22. és január 8. közötti téli szünetben, minden gyermek, aki a jegyvásárlás során felmutatja 
világoskék Kajla-útlevelét és személyazonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi 
igazolvány), korlátlan számban díjmentesen utazhat a MÁV-START, a Volánbusz és a GYSEV belföldi 
járatain. 

 
 
A 2022-es év tavaszi szünetében közel 7000, a nyári szünetben több mint 124 000 utazás történt Kajla 
jegyekkel a MÁV-START és a Volánbusz járatain. Ebből közel 12 000 KajlaBalaton24 jeggyel, amit a 
Balaton24 napijegy mellé is lehetett megváltani. Idén eddig közel 11 millió kilómétert utaztak a MÁV-Volán-
járatain a kisiskolások a színes útlevelükkel. A legkedveltebb úticélok között szerepelt Szentendre, Visegrád, 
Vác, Tiszafüred, Esztergom, Veszprém, Eger, Miskolc, Debrecen, Szeged és természetesen a Balaton, 
például Siófok és Tihany. 
A nagy népszerűségnek örvendő „Hol vagy, Kajla?” program több mint három éve, 2019 nyarán indult. A 
kezdeményezés célja, hogy az általános iskolások megismerjék, és családjukkal közösen beutazzák 
Magyarországot. A program sok aktivitásának egyik legfontosabb eleme a Kajla útlevél, mert az ezzel 
rendelkező általános iskolások díjmentesen utazhatnak belföldön. Az ország szinte minden régiójába 
szívesen látogatnak el vonattal és busszal a gyerekek a családjukkal. 
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A programhoz kapcsolódóan a MÁV-START 2019-ben Kajla kutyával matricázott fel egy Traxx mozdonyt, 
ami 2019-es indulása óta több mint egymillió kilométert tett meg az ország főbb villamosított vasútvonalain, 
illetve nemzetközi forgalomban Bécstől Bukarestig. 
Jegyváltási információk a téli szünetben: 
December 22. és január 8. között minden gyermek korlátlan számban díjmentesen utazhat a MÁV-START, a 
Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain a pecsétgyűjtő világoskék Kajla-útlevél és személyazonosításra 
alkalmas igazolványának (diákigazolvány vagy személyi igazolvány) felmutatásával. A korábbi sárga és 
sötétkék útlevelek ingyenes utazásra már nem jogosítanak. 
A díjmentes utazásra szóló Kajla vasúti regisztrációs jegyet előre meg kell váltani, melyre a pénztárakban, a 
jegykiadó automatáknál, az új ELVIRA felületén és a MÁV applikáción keresztül van lehetőség. A jegyet egy 
útra és oda-vissza útra is meg lehet vásárolni az általános utazási szabályok szerint. Az ingyenes utazás 2. 
kocsiosztályra érvényes, feláras vonatokra a gyorsvonati pótjegyet, a pót- és helyjegyet, a helyjegyet, vagy a 
pótjegyet a Kajla kampány keretében díjmentesen utazó gyermek részére is meg kell vásárolni. A MÁV-
START és a GYSEV járatain a gyermekkel együtt utazó egy vagy két kísérő 33 százalékos kedvezményben 
részesül, amennyiben más kedvezménnyel nem rendelkezik. 
Volánbuszos utazás esetén a „Kajla regisztrációs jegy” elővételben megváltható a társaság pénztáraiban és 
utazáskor az autóbuszjáratok fedélzetén is. A Volánbusznál a gyermekekkel együtt utazó kísérők 
menetjegyüket a társaság hatályos díjszabása és kedvezményrendszere alapján vásárolhatják meg. A 
távolsági kiegészítő jegyre kedvezmény nem érvényesíthető, így (országos besorolású) emelt szintű 
szolgáltatást nyújtó autóbuszjárat igénybevétele esetén, a kiegészítő jegyet mind a gyermek, mind pedig a 
kisérő részére ki kell adni. 
A Kajla kampánnyal kapcsolatos további információk a www.kajla.hu oldalon érhetők el. 

 

Ünnepi programok a téli szünetben 
 

2022. december 22. csütörtök Színes ünnepi programok, karácsonyi vásárok, vasúti kiállítások és 
kisvasúti utazások várják az idei téli szünidőben a látogatókat a fővárosban és országszerte 
egyaránt. A rendezvények helyszínei vonattal és autóbusszal egyaránt megközelíthetők, idén a győri, 
a soproni és a szombathelyi karácsonyi vásárokra látogatóknak ötven százalékos menettérti 
kedvezményt biztosít a MÁV-START és a GYSEV.  Szolnokra a repülőmúzeumba, és a 2023. január 
23-áig tartó „Álmok Álmodói 20” kiállításra is féláron lehet vonattal utazni. 
A Budapesten és a főváros környékén élőknek is érdemes felkeresni a Gyermekvasút vonalát, hiszem idén 
egy kék nosztalgiakocsi és egy piros “debreceni” kocsi fogadja karácsonyi hangulatban a kirándulókat. Az 
ünnepi járművek január 8-ig minden üzemnap közlekednek, így a téli szünetben is lehetőség nyílik kipróbálni 
a feldíszített vonatokat. Idén először Széchenyihegy állomás várótermében egy karácsonyi sarkot is 
berendeztek, hogy az utazás előtti várakozás percei is otthonosabban teljenek. A karácsonyi hangulatúvá 
varázsolt utastéren kívül más vonzó érdekességgel is szolgál az egyik kocsi: külsejét fényfüzérek borítják, 
igazán egyedi látványt kölcsönözve a járműnek. A budapesti Gyermekvasút év végi menetrendje 
a www.gyermekvasut.hu/menetrend oldalon található. December 28-án és 29-én kisvasúti járműbemutatóra 
várják a családokat Csillebérc állomásra. 
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Országos szinten is rendkívül színes programok várják a látogatókat. Göd állomás várójában a Vasparipák 
és Göd emlékkiállítás tekinthető meg ezen a héten, kedden 17 és 19, pénteken 10 és 12, szombaton 14 és 
16 óra között, továbbá 2023. január 3-án, kedden 17 és 19, ugyanazon a héten, pénteken 10 és 12, 
szombaton pedig 14 és 16 óra között. 
Gödöllő izgalmas célpont lehet a karácsony szerelmeseinek, mivel könnyen megközelíthető akár vonattal, 
HÉV-vel vagy busszal is, és az állomástól pár száz méterre található a Karácsonyház, ami egy mesés 
karácsonyi dekorációval telis-tele üzlet https://karacsonyhaz.hu/, mellette pedig a Gödöllői Királyi Kastély is 
ünnepi nyitva tartással látogatható. A Gödöllői Erdei Kisvasút a téli szünetben is üzemel, menetrendről a 
kisvasút honlapján lehet tájékozódni. https://www.godollokisvasut.hu/ 
Hatvanban a vasútállomástól 15 perc sétával elérhető a két kiállított gőzmozdony, az 520-as Bumbardó és a 
411-es sorozatú Truman. 
A Mátra tökéletes célpont a túrázók, természetbarátok, borkedvelők vagy akár csak a tél rajongóinak. A 
Keleti pályaudvarról Hatvanba, Egerbe és Gyöngyösre közlekedő Agria és Mátra InterRégió járatok már 
KISS emeletes motorvonatokkal is közlekednek. Eger városa idén is színes programokkal, karácsonyi 
vásárral várja az odalátogatókat. https://egeradvent.hu/ 
 

 

 
 
Nyíregyházán december 18-án és 26-án, továbbá január 1-jén karácsonyi díszbe öltözött busz közlekedik. 
A retró autóbuszt helyi díjszabás szerint vehetik igénybe az utasok, minden szükséges információ 
megtalálható az alábbi linken: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/39745. A városban többek között 
Karácsonyi forgatag és Városi Karácsonyi Koncert is várja a látogatókat. 
Debrecenben korcsolyapálya, Betlehem, valamint több helyszínen karácsonyi kuckók várják a látogatókat. A 
Piac utcán a Magyarország 365 fotópályázat 130 válogatott fotója ingyenesen megtekinthető január 6-ig. 
Szolnok állomás utascsarnokában a Szolnoki Vasúti Almárium https://www.vasutialmarium.hu, továbbá a 
felvételi épület mellett a 424-es gőzmozdony is megtekinthető. Az almáriumról készült videó itt érhető 
el: https://www.youtube.com/watch?v=Xg1xZpw1gfc. A városban a Kossuth téren adventi falu, a Hild téren 
pedig karácsonyi vásár várja a látogatókat 2022. november 24 - 2023. január 1. között. Idén december 31-ig 
50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a vasúttársaság a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum 
kiállításra utazók részére Szolnok állomásra. 
Szegeden a Dóm téren kézművesek, óriás adventi koszorú, szalmalabirintus, továbbá 50 méter magas zárt 
kabinos óriáskerék is emeli a karácsonyi hangulatot. Vasútbarátoknak és a közlekedés iránt érdeklődőknek 
a Vasúttörténeti Alapítvány is szervez programot, erről Nagy Józsefnél lehet érdeklődni a 06-30-441-2652-es 
számon. A TramTrain vasútvillamossal Hódmezővásárhelyre is el lehet utazni, a város színes 
programokkal készül, karácsonyi vásár, körhinta, és óriáskerék is várja az érdeklődőket. Vasútrajongóknak 
ajánljuk a Szentesi Gépészeti Gyűjtemény, a szentesi Motorgarázsban összegyűjtött és megőrzött 
vasúttörténeti gyűjtemény ingyenesen megtekinthető. 
Kecskemét főterén december 22-ig a Régi idők karácsonya – vásár, családi programok és koncertek – 
kápráztatja el a közönséget. Mindezek mellett a város a vasútmodellezőknek is kedves, hiszen itt 
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megtalálható a Vasútmodellező Alkotóműhely - Vasúti Relikviagyűjtők Kecskeméti 
Galériája http://vamk.atw.hu/ 
Petőfiszállás vasútállomás emeleti helyiségeiben megtalálható a Szentkúti Vasúti Emlékhely, amelyről 
bővebben itt olvashat: https://www.vasutasmagazin.hu/jeles-napok/szentkuti-vasuttorteneti-emlekhely-
kialakitasa. Itt előzetes bejelentkezés szükséges, hétköznapokon 08:00-16:00-ig a 06 70-372-3372-es 
számon, hétvégén pedig Nagyváradi Andrénál a 06-30-427-8647-as számon. 
Pécs vasútállomásán egy ünnepi fényekkel kivilágított 275-ös sorozatú gőzmozdony látható, a város főtere 
pedig a karácsonyi időszakban installációkkal, fényfestéssel és hangulatos termelői- és kézműves vásárral 
kápráztatja el a látogatókat. A vasút szerelmesei betekinthetnek a központi forgalomirányítás (KÖFI) 
mindennapjaiba a Szabadság utca 39. szám alatt. A KÖFI központ 2022. december 19. – 2023. január 8. 
közötti időszakban naponta 10.00 - 14.00 óra között látogatható előzetes regisztrációt követően. Az előzetes 
regisztrációt a +36 30 989 1360-as telefonszámon lehet megtenni a látogatás tervezett időpontja előtt 
minimum három nappal. 
A Balatonfenyvesi gazdasági vasúton az idei ünnepi időszakban január 3-ig minden menetrend szerinti 
vonat feldíszítve, fényvonatként közlekedik a normál regionális díjszabás 
mellett. https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/balatonfenyvesi-kisvasut. Érdemes a kisvasúttal 
Csiszta gyógyfürdőre is ellátogatni és mártózni egyet. A fürdő december 1-jétől naponta 11:00 és 17:00 óra 
között tart nyitva. Kihagyhatatlan ünnepi program és ingyenesen látogatható Európa legnagyobb templomi 
betleheme Vörsön, amely január 22-ig tekinthető meg 10:00-16:00 óra közötti időszakban. Az ide utazó 
Balatonszentgyörgyig mehet vonattal, utána Volánbusszal. 
A Vasúttörténeti Kiállítóhely a szigetvári járásban található Szentlászlón. Szentlászlóra utazva Szigetvárig 
utazhatunk autóbusszal, utána a település közúton közelíthető meg. Palotabozsokon a Vasúti Múzeum 
előzetes egyeztetés után tekinthető meg. Geresdlakon mézeskalácsfalu látható, a részletek itt érhetők 
el: https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/itthon/megnyilt-a-geresdlaki-illatozo-mezeskalacsfalu/ 
Palotabozsok és Geresdlak is jól megközelíthető közösségi közlekedéssel, Mohácsig vonattal, onnan pedig 
Volánbusszal lehet utazni. 
Kaposvár vasútállomáson feldíszített fenyőfa és kivilágított 376-os gőzmozdony örvendezteti meg arra 
járókat az ünnepi időszakban. Színes programok, karácsonyi vásár várja az odalátogatókat. 
Kapostüskevár megállóhelyen a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület által működtetett kiállítás 
látogatható 2023. január 7-ig telefonos egyeztetés szerint: +36 30 244 8188. Január 9-től szombat 
délutánonként, 15 és 18 óra között rendes nyitvatartás szerint lesz látogatható.  
A fonyódi KÖFI megtekintése vasútkedvelők részére kuriózum lehet. Előzetes egyeztetés a +36 30 440 
8959-as telefonszámon lehetséges. Fonyódon a panoráma sétány is remek kikapcsolódási lehetőséget 
biztosít. 
Idén december 24-ig a soproni, a győri és a szombathelyi adventi vásárra utazóknak 50 százalékos utazási 
kedvezményt biztosít a MÁV-START és a GYSEV. Győr állomáson az utascsarnokban van lehetőség 
megtekinteni a Baross Gábor emlékfalat, valamint a MÁV-ART Galériát, melyen jelenleg a 2022. évi vasutas 
fotópályázat képei vannak kiállítva. A peronokon elhelyezett vitrinekben a régi győri vasútállomásról láthatók 
fotók. A VOKE Arany János Művelődési Központban (a vasútállomással szemben lévő épület úgynevezett 
ifjúsági termében), a 2020. évi országos vasutas fotópályázat képei, a konferenciateremben pedig a 
gőzmozdonyokról látható retró fotókiállítás is megtekinthető. 
A Millenáris parkban 2023. január 29-ig látogatható „Álmok Álmodói 20” kiállítás vasúton szintén féláron 
érhető el.  A részletek itt érhetők 
el: https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/kozlemeny_almok_almodoi_20.pdf 
Kajla útlevéllel 2022. december 22-től 2023. január 8-áig díjmentesen lehet utazni a MÁV-START és a 
GYSEV belföldi vonatain, továbbá a Volánbusz belföldi helyközi menetrendszerinti járatain. Részletes 
tájékoztató: https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/kozlemeny_2022-
2023_tanevre_ervenyes_kajla_kedvezmenyek.pdf 

 

Már ötmillió tonna árut szállítottak vasúton az egyeskocsi-fuvarozás 
újraélesztésének köszönhetően 

 
2022. december 28. Több százezer teherautó kipufogógázaitól mentesült hazánk légköre a program révén 
Tavaly november elején írta alá a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozás állami támogatására vonatkozó 
keretszerződéseket a CER Hungary Zrt., a Floyd Zrt. (új neve EUROGATE Rail Hungary Zrt.), a GYSEV 
Cargo Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. Ezzel a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület 
kezdeményezéseként elindult a célzott állami támogatási rendszer, melyben a támogatást az Építési 
és Közlekedési Minisztérium nyújtja, folyósítását a MÁV Zrt. végzi továbbtámogatóként. Mostanra 
már elérte az ötmillió tonnát az egyeskocsi-fuvarozási programban szállított áru mennyisége. Ezáltal 
több mint egymilliárd árutonna-kilométer fuvarteljesítmény maradt vasúton, több százezer 

http://vamk.atw.hu/
https://www.vasutasmagazin.hu/jeles-napok/szentkuti-vasuttorteneti-emlekhely-kialakitasa
https://www.vasutasmagazin.hu/jeles-napok/szentkuti-vasuttorteneti-emlekhely-kialakitasa
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/balatonfenyvesi-kisvasut
https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/itthon/megnyilt-a-geresdlaki-illatozo-mezeskalacsfalu/
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/kozlemeny_almok_almodoi_20.pdf
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/kozlemeny_2022-2023_tanevre_ervenyes_kajla_kedvezmenyek.pdf
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/kozlemeny_2022-2023_tanevre_ervenyes_kajla_kedvezmenyek.pdf
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tehergépjárműtől mentesítve a közutakat, ennek köszönhetően pedig 79 ezer tonna szén-dioxiddal 
kevesebb került a légkörbe. 
 
Az egyeskocsi-fuvarozás során az áru útnak indítható akár egyetlen vasúti kocsiban, - iparvágányon 
közvetlenül a vállalkozások telephelyeiről is. Az egyes kocsik egy gyűjtőpályaudvarra érkeznek, ahol 
a célállomásuk szerint állítják be őket vonatokba, és így jutnak el a végállomásukra. 
Az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatási program révén az Építési és Közlekedési Minisztérium a 
2022-2025. közötti időszakra tervezetten évente 6,4 milliárd forint összegű vissza nem térítendő 
forrást biztosít a vasúti szektor szereplői számára. Az egyeskocsi-fuvarozás kapacitásainak megőrzése 
elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország a vasútprogramban rögzített célnak megfelelően Közép-Európa 
teherfuvarozási, logisztikai és elosztó központjává váljon. 
A forrás igénybevételére kiírt pályázatra a támogatási keretszerződést az induláskor aláírókon kívül 
ötödikként az MMV Magyar Magánvasút Zrt. csatlakozott. Ugyanakkor folyamatos a pályázási lehetőség, 
így a program nyitott a későbbiekben pályázni és a támogatási programhoz csatlakozni kívánó vasúti 
társaságok részére is. Az egyeskocsi-szolgáltatás nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, mert 
továbbra is biztosítja 700 magyar vállalat, köztük stratégiai nagyüzemek, kis- és 
középvállalkozások alapanyagellátását és termékeik piacra juttatását, és közel kétezer vasutasnak 
biztosít hosszú távon munkahelyet. 
Az egyeskocsi-fuvarozás állami támogatásának létrejöttétől kezdve a MÁV a teljesítmények mérésére és 
elszámolására egy olyan innovatív, számos támogató funkcióval rendelkező informatikai 
rendszert fejlesztett ki, amely folyamatos és azonnali adatszolgáltatást biztosít a vasútvállalatok számára. A 
jármű és küldemény alapú azonosítási rendszer a feladási állomástól a rendeltetési állomásig elemi szinten 
követi a küldeményeket a fuvarozás során. 
A MÁV számításai alapján a szegmens meg tudta tartani a korábbi teljesítményeit és egy minimális 
növekedés is tapasztalható az előző év azonos időszakához viszonyított adatokhoz képest. Tavaly 
november óta, havonta átlagosan 80-90 millió árutonna-kilométer (egy tonna tömegű áru egy kilométer 
távolságra való elszállítása) fuvarteljesítményt sikerült fenntartani a programban résztvevő öt vasúti 
társaságnak a MÁV és a GYSEV hálózatán. 
Az eddig eltelt időszakban összesen 5 millió tonna áru fuvarozása során választották az ügyfelek 
a környezetbarátabb vasúti egyeskocsi-fuvarozási formát a közúti szállítási móddal szemben, ezzel is 
hozzájárulva Magyarország ökológiai lábnyomának csökkentéséhez. Ezen árumennyiség vasúton 
tartásával több százezer tehergépjárműtől mentesült a közút, amelynek köszönhetően 79 ezer tonna 
szén-dioxiddal kevesebb került a Föld légkörébe. Ekkora közúti többletterhelés a légszennyezési és 
zajterhelési mutatók, valamint a balestek számának növekedésén túl a közúti hálózat zsúfoltabbá válásával 
és fokozottabb amortizációjával járna. 

 
 
Az egyeskocsi-fuvarozás fenntartását az Európai Unió is szorgalmazza. A 2030-ig tartó európai uniós 
környezetvédelmi cselekvési program célkitűzései között szerepel ugyanis az üvegházhatású gázok 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/mav_kozlemeny_egyes_kocsi_infografika.png?itok=FY60E4-1
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kibocsátásnak jelentős mérséklése az Európai Unió összes országát illetően. Emellett szintén uniós cél az, 
hogy a 300 kilométernél nagyobb távolságra történő árutovábbítás esetén a vasúti fuvarozás részaránya 
2030-ig elérje a 30 százalékot, 2050-ig pedig az 50 százalékot. Ezen célok elérésében a közlekedési 
szektornak, és azon belül a vasúti ágazatnak rendkívül hangsúlyos szerepe van, így össztársadalmi érdek a 
vasúti egyeskocsi-fuvarozási szektor teljesítményének hosszútávú fenntartása, valamint revitalizációja a 
támogatási program segítségével. 
Bizonyos anyagok, illetve termékek közúti fuvarozását több európai ország hatóságai nem engedélyezik, 
ezért számos exportra termelő magyar vállalat esetében az egyeskocsi-fuvarozás jelenti az egyedüli 
megoldást az exportra. Az érintett vasútvállalatok ezen fuvarozási módja biztonságos feltételeket teremt 
ahhoz, hogy a jövőben is kockázatmentesen továbbítsanak rendeltetési helyükre évi 2,3 millió tonna 
veszélyes árut. 

 

 

 
 

Befejeződött a Clark Ádám téri körforgalom visszaépítése 
  

Budapest, 2022. november 28. – Helyreállították a Clark Ádám téri körforgalmat: november 26-án, 

szombaton elkészült az aszfalt kopóréteg, másnap pedig felfestették a forgalomtechnikai jeleket is a 

szakemberek. Ezzel befejeződtek a budai oldalon a legutóbbi két hétvégére időzített jelentős útépítési 

munkák. Eközben a Lánchíd korszerűsítése továbbra is az ütemtervnek megfelelően halad. 

  

A Lánchíd felújításához kapcsolódva a tavaly májusban ideiglenesen kialakított Clark Ádám téri körforgalom 

aszfaltját a 2022. november 19–20-i hétvégén marták fel, és helyreállították a korábbról ismert „nagy” 

körforgalom nyomvonalát. 

  

Hétvégén (november 26–27.) az aszfaltozáson, valamint a burkolati jelek felfestésén túl megépült a 

forgalomelválasztó szigetek többsége és azok szegélye is. A virágágyásba már bekerült a növényzet 

visszatelepítéséhez szükséges humusz. A következő hetekben a forgalom fenntartásával befejezik a tér 

még hátralévő kisebb építési munkáit, és még december közepe előtt visszatelepítik a téli időjárásnak 

megfelelő növényzetet, illetve füvesítenek a tér közepén. 

  

Élhetőbbé tesszük Budapestet: 

folyamatosan dolgoznak a hídon és környezetében 

  

A Lánchíd felújítása továbbra is az ütemtervnek megfelelően és költségkereten belül halad: 

  

• a kivitelező szakemberei a pesti után a budai pilont körülölelő állványzat útpálya fölötti részét is 

teljesen lebontották, véget értek tehát a jelentősebb kőmunkák a magasban, de az útpálya körüli, 

illetve alatti részeken még tartanak; 

  

• hamarosan lebontják a budai parti nyílásban lévő festősátrat, mert ezen a területen már 

befejeződött az alsó láncszakaszok és a híd acélszerkezetének korrózióvédelme; 

  

• folyamatosan szerelik a helyükre a merevítőtartót fedő recés lemezeket az útpálya és a járdák 

között. 

  

A Lánchíd felújítása már nem tűrt halasztást, ezért 2021 tavaszán elkezdődött az A-Híd Zrt. kivitelezésében 

a dunai átkelő rekonstrukciója. A tervek szerint 2023 őszéig tartó kivitelezés jövőre többek között a már 

átépített járdákon, a hídfőkben, valamint a műemléki elemek rekonstrukciójával folytatódik. 

  

https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/megkezdodik-a-clark-adam-ter-atepitese-folytatodnak-a-lanchid-felujitas-elokeszuletei.6428/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/visszanyerte-eredeti-formajat-a-clark-adam-teri-korforgalom.8393/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/visszanyerte-eredeti-formajat-a-clark-adam-teri-korforgalom.8393/
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A korszerűsítéssel kapcsolatos hírek, információk és aktualitások a www.lanchid.hu oldalon folyamatosan 

nyomon követhetők, a felújítás eddigi jelentősebb eseményeit pedig ezen a linken, idővonal formájában 

érhetik el. 

  

 

Közlekedési fejlesztések a XII. kerületben – így választhatják egyre 
többen a kerékpározást 

  

Budapest, 2022. november 29. – Gyors és biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöhetnek létre a XII. 

kerületben: a tervezett közlekedési fejlesztések hozzájárulnak egy élhetőbb és fenntarthatóbb városi 

környezet kialakításához, illetve elősegítik, hogy egyre többen döntsenek a kerékpározás mellett. A 

Budakeszi út–Zugligeti út és a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Hűvösvölgyi út csomópontok 

korszerűsítésének és kerékpáros fejlesztésének tervezésére vonatkozó ajánlati felhívás november 

28-án jelent meg. 

  

Jelentős közlekedési fejlesztések tervezése kezdődhet Budapest XII. kerületében: a 

beruházás előkészítési szakaszában szempont volt, hogy Hegyvidéken tovább nőjön a fenntartható 

közlekedési módok aránya, valamint javuljon a közösségi közlekedés helyzete. 

  

A fejlesztésnek köszönhetően gyors és biztonságos kerékpáros kapcsolat jöhet létre a Zugligeti út (János-

hegy) és a Szilágyi Erzsébet fasor mellett már meglévő útvonal között, így Budapest belvárosából 

könnyebben lehet majd kerékpárral megközelíteni a Budai-hegységet. A projekt része még a kapcsolódó 

villamos infrastruktúra fejlesztése, így többek között a Szépilona kocsiszínbe vezető vágányok átépítése. A 

korszerűsítés elengedhetetlen a villamosközlekedés zavartalan fenntartásához. 

  

A tervezésre vonatkozó ajánlati felhívás 2022. november 28-án jelent meg, azt megelőzően a BKK hosszas 

előkészítő egyeztetéseket folytatott Budapest Főváros Önkormányzatával, a XII. kerületi önkormányzattal, a 

BKV Zrt.-vel, továbbá a Budapest Közút Zrt.-vel. 

  

A tervezett beruházás része 

  

• a Budakeszi út–Zugligeti út és a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Hűvösvölgyi út 

csomópontok korszerűsítése, illetve kerékpáros fejlesztése; 

• a csomópontok átépítéséhez szükséges felsővezeték-tartó oszlopok áthelyezése; 

• az útpálya teljes felújítása, valamint 

• a Szépilona kocsiszínbe vezető villamos-infrastruktúra fejlesztése. 

  

Tovább nőhet a fenntartható közlekedési eszközök aránya a fővárosban 

  

A BKK a Fővárosi Önkormányzattal szorosan együttműködve igyekszik megteremteni annak a feltételét, 

hogy a közlekedők a számukra legmegfelelőbb közlekedési eszközt választhassák. Az autót felváltó 

lehetőségek haszna nemcsak társadalmi, hanem környezeti is: csökken a zaj- és a légszennyezettség, javul 

a levegő minősége, élhetőbbé válnak a zsúfolt fővárosi útszakaszok. 

  

A főváros közlekedési fejlesztéseit összefoglaló Budapesti Mobilitási Terv 2030 a közösségi, kerékpáros és 

gyalogosközlekedés előtérbe helyezését tűzi ki célul, hogy fővárosunk élhetőbb, valamint még inkább 

ember- és környezetbarát város legyen. 

 

 
 
 

http://www.lanchid.hu/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/idovonal/
https://bkk.hu/fejlesztesek/budapesti-mobilitasi-terv/
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Az építési engedély meghosszabbodott – a kormányon múlik 
a fogaskerekű jövője 

  

Budapest, 2022. november 30. – A BKK jogi értelmezésének megfelelően meghosszabbodott a 

fogaskerekű felújításának építési engedélye, ezért a kormányon múlik a téli pihenőre vonuló járat 

jövője. A fogaskerekű korábban érvényes pótlási rendje december 5-étől, hétfőtől lép életbe. 

  

Igazat adott a Közlekedési Hatóság a Budapesti Közlekedési Központ korábbi álláspontjának, és 

meghosszabbította a fogaskerekű felújításának építési engedélyeit. Ezzel bebizonyosodott, hogy helyes volt 

a BKK korábbi jogi értelmezése, vagyis a veszélyhelyzethez kapcsolódó kormányzati intézkedések nyomán 

egy évig automatikusan – külön erre irányuló kérelem nélkül – meghosszabbodott a fogaskerekű építési 

engedélye is. 

  

Ezzel elhárult a fogaskerekű felújításának és kétirányú meghosszabbításának jogi akadálya. A 

vasúthatósági engedély meghosszabbításához az új engedélyezési eljárással megegyezően szükséges a 

különböző hozzájárulások újbóli beszerzése. Ezek beszerzésének előkészítését Karácsony Gergely 

főpolgármester utasítására a BKK már korábban elkezdte. 

  

A kivitelezés a kormányon múlik, ám a fogaskerekű felújítása mindeddig egyetlen olyan hazai vagy uniós 

finanszírozású projektlistára sem került fel, amelynek megvalósítását a kormány támogatná. A BKK és a 

Fővárosi Önkormányzat álláspontja szerint a fogaskerekű felújítását az uniós helyreállítási alap forrásaiból 

lehetne finanszírozni, mivel a projekt jelentősége és előkészítettsége ehhez illeszkedik a leginkább. 

  

Változik a fogaskerekű téli üzemszünete alatti pótlási rend 

  

A korábban megszokott rend szerint, több vonalon is közlekednek pótlóbuszok a fogaskerekű helyett a téli 

üzemszünetben: december 5-étől, hétfőtől az alsó szakaszon a 60A és a 60B jelzésű buszokkal, a felső 

szakaszon a 60-as jelzésű fogaspótló járattal lehet utazni. A pótlóbuszok igényvezérelten közlekednek, azaz 

akkor indulnak, ha a BKK ügyfelei jelzik utazási szándékukat telefonon (+36 1 325 52 55), vagy a BKK 

oldalán. A rugalmas, igényvezérelt telebuszos közlekedés az erőforrások gazdaságos felhasználása mellett 

azt is biztosítja, hogy a BKK valós képet kapjon az utazási igények valós méretéről. 

 

 
Újabb korszerű trolibuszokkal lehet utazni Budapesten 

  

Budapest, 2022. december 6.  – Ismét korszerű, alacsonypadlós járművekkel fiatalodik a főváros 

járműparkja: idén decemberben 5 vadonatúj Solaris–Škoda Trollino 18 típusú trolibusz áll 

forgalomba Budapesten. A trolibuszok annak a 48 járműből álló flottának a darabjai, amelyek szinte 

még 2014-es áron kerülnek a fővárosba. 

  

Újabb modern trolibuszokkal utazhatnak a BKK ügyfelei Budapesten. November elején 5 új Solaris–Škoda 

Trollino 18 típusú jármű érkezett a csehországi Plzenből, a trolibuszok átvétele és forgalomba állítása már 

megtörtént. A korszerű és alacsonypadlós új járművekkel a 75-ös és a 80-as trolibusz vonalakon 

találkozhatnak a fővárosban közlekedők. 

  

A lengyel–cseh gyártó járművei akadálymentesek, légkondicionáltak, és legalább négy kilométert önjáró 

üzemmódban is képesek megtenni. Az új járművek műszaki kialakítása megegyezik a már régóta 

forgalomban lévő, negyedik generációs Trollino 18-asok kialakításával, csak a homlokfaluk változott meg a 

legutóbbi modellfrissítéskor. 

  

Szeptember 22-én érkezett az első új troli Budapestre, amelyet novemberben továbbiak követtek. Jelenleg 

összesen 65 Solaris–Škoda Trollino típusú trolibusz szállítja az utasokat a fővárosban, közülük 35 a csuklós 

Trollino 18-as. 

https://telefogas.bkk.hu/#/bejelentkezes?redirect=%2F
https://telefogas.bkk.hu/#/bejelentkezes?redirect=%2F
https://bkk.hu/hirek/2022/11/folyamatosan-erkeznek-az-uj-trolik-budapestre.8312/
https://bkk.hu/hirek/2022/09/mar-budapesten-van-az-uj-trolibusz.8139/
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Kedvező feltételek mellett újul meg a fővárosi járműpark 

  

A budapesti trolibuszflotta modernizálása annak köszönhető, hogy a BKK élt az opciós lehívási 

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

járművet. 

  

A főváros számára rendkívül kedvező konstrukcióban érkeznek Budapestre a trolibuszok, amelyek szinte 

még 2014-es áron kerülnek a fővárosba. A járművek összesen mintegy 26,7 millió euróba kerülnek, a 

fedezetet a Fővárosi Önkormányzat biztosítja. 

  

Ez annak is köszönhető, hogy a BKK 2014. november 14-én előnyös megállapodást kötött a Solaris–Škoda 

gyártójával. Egy új közbeszerzési eljárásban hozzávetőlegesen csak másfél-kétszer magasabb áron lehetett 

volna beszerezni a járműveket, és azok jóval később állhattak volna forgalomba. A fizetendő ár csupán a 

forint-euró árfolyamromlás miatt emelkedett, ami teljesen független a Fővárosi Önkormányzattól. 

 

 
Újabb BKK-fejlesztés: modernebb lett a FUTÁR 

  

Budapest, 2022. december 7. – Folytatódnak a digitalizációs fejlesztések a Budapesti Közlekedési 

Központnál. Ezúttal a FUTÁR rendszer vált modernebbé. Decembertől minden közösségi közlekedési 

jármű és kijelző átállt a 4G kommunikációra, ami újabb évtizedre garantálja a megfelelő 

forgalomirányítást és a fővárosban közlekedők 24 órás, folyamatos, színvonalas tájékoztatását. 

  

A FUTÁR – azaz a Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszer - egy műholdas járműkövetésen 

alapuló hálózat, amely lehetővé teszi a budapesti forgalom valós idejű, 24 órás felügyeletét, rendkívüli 

helyzetben pedig a gyors és hatékony közbeavatkozást. 

  

A FUTÁR bevezetésével forradalmi változáson ment keresztül a közösségi közlekedés irányítása és az 

utastájékoztatás, azonban a rendszer folyamatos megújítást igényel. Ezért a BKK 2022 

elején továbbfejlesztette a régi FUTÁR applikációt, amelynek átvette helyét az új funkciókkal ellátott, és 

azóta rendkívül népszerű BudapestGO. Ugyanakkor a FUTÁR-ban nem csupán az ügyfelek által használt 

eszközöket, felületeket kell modernizálni. A BKK-nak az a célja, hogy a rendszer teljes egészében 

megújuljon, ezért egy újabb lépésként az év második felében folytatta az elkezdett munkát, amelynek mára 

látható eredményei lettek. 

  

4G mobilhálózatra állt át a FUTÁR rendszer 

  

A magyarországi telekommunikációs szolgáltatók 2022 során kivezetik a jól ismert, de egyre elavultabb 3G 

szolgáltatást. Helyette már a 4G képezi a szolgáltatásuk alapját. Ez a változás alapjaiban befolyásolta volna 

a FUTÁR-t, hiszen a forgalomirányítási rendszer működése a - tíz éve még modernnek számító - 3G 

adatkapcsolaton alapult. A régi eszközök nem lettek volna képesek a 3G szerepét átvevő 4G hálózaton 

üzemelni. 

  

A BKK ezért úgy döntött, hogy a további színvonalas szolgáltatás érdekében átáll a 4G kommunikációra. A 

közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozó júniusban kezdte el az ezzel kapcsolatos munkát, amellyel 

határidőre, november végére el is készült. 

  

A projektben a mai elvárásoknak megfelelő, 4G technológián alapuló eszközöket építettek be a járművekbe, 

a megállóhelyi kijelzőkbe és a hangos utastájékoztatást szolgáló berendezésekbe. Összesen csaknem 2400 

jármű (villamosok, trolibuszok és autóbuszok) eszközeit, valamint 478 közterületi kijelzőt modernizáltak. Az 

új eszközök telepítése mellett a vállalkozó elvégezte a szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatokat 

is. 

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/
https://bkk.hu/hirek/viszlat-futar-hello-budapestgo.7308/
https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo
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Megújul a beszédkommunikációs rendszer is 

  

A FUTÁR tízéves rádiórendszere is fejlesztéseket tett szükségessé. A rádiókommunikációs csatornának 

kiemelt szerepe van a közösségi közlekedés lebonyolításában. A forgalmat irányító diszpécserek ezen a 

hálózaton keresztül tartják a kapcsolatot a járművezetőkkel. A rádiórendszer által biztosított csoporthívási 

funkciók egyedülállóan gyors információcserét tesznek lehetővé forgalmi zavarok esetén. 

  

A rendszer működőképességének fenntartása érdekében a BKK megújítja a beszédkommunikációs 

hálózatot is, hogy egy-egy váratlan forgalmi helyzet a jövőben is csak a lehető legrövidebb ideig okozzon 

fennakadást az utasoknak. A beszédkommunikációs rendszer felújítása utolsó szakaszába ért, hamarosan 

elkezdődhet az új hálózat próbaüzeme. 

  

A BKK elkötelezett a fővárosi közösségi közlekedés folyamatos fejlesztése mellett. Év elején 

elindított BudapestGO, a jegy- és bérletautomatahálózat idei szoftvercseréje, a FUTÁR sikeresen 

végrehajtott 4G átállása, az immár több mint 600 helyszínen működő Mobi-pontok létrehozása, az új 

járművek (Solaris-Skoda trolik, CAF villamosok) beszerzése, vagy a teljesen megújított és idén is jelentősen 

bővített MOL Bubi közbringarendszer. 

  

 

Rekordon az üzemanyagok ára, változatlan a BKK-bérletek tarifája 
  

Budapest, 2022. december 7. – Jobban megéri közösségi közlekedéssel utazni a fővárosban, miután a 

kormány megszüntette az üzemanyagok hatósági árát. Miközben a benzin és a gázolaj ára soha nem 

látott csúcsra emelkedett, a legnépszerűbb BKK jegyek és bérletek árai 2013 óta változatlanok. 

  

Magyarország kormánya 2022. december 6-án, kedden megszüntette az üzemanyagárstopot. A 95-ös 

benzin literje átlagosan 617 forint, a gázolaj literje pedig átlagosan 681 forint körül alakul, de az árak 

kutanként változhatnak. 

  

A kormány döntését követően immár minden kétséget kizáróan versenyképesebb lett a közösségi 

közlekedés az autózással szemben. Ma 15 liter üzemanyag árából – ami személyautóval kb. 200 kilométer 

megtételére elegendő – egy teljes hónapra szóló BKK-bérletet vásárolhatunk. Tehát amíg a havibérlet 9 500 

forintba kerül, és egy hónapig lehet vele utazni a BKK járatain, addig ugyanebből a 9 500 forintból átlagos 

fogyasztás mellett kb. 200 kilométert lehet megtenni autóban ülve városi környezetben. 

  

Több szempontból is érdemes közösségi közlekedésre váltani 

  

A benzinárak emelkedésén túl számos más érv is szól a közösségi közlekedés használata mellett. Egy BKK 

havibérlettel 278 járaton lehet utazni: 4 metróvonalon, 34 villamosjáraton, 15 trolibusz-, 224 

autóbuszvonalon és egy kompjáraton. Ráadásul mindezt korlátlanul. Nincs úthasználati díj, nincs kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítás, nem kopik az autónk, így nincs szervizköltség sem. 

  

De nem csak anyagilag éri meg a váltás. Kisebb a felelősségünk utazás közben, hiszen buszon vagy 

villamoson ülve nem nekünk kell a forgalomra és a közlekedési szabályokra koncentrálnunk, és a parkolás 

sem jelenthet gondot. Ráadásul a különböző busz-, villamos- vagy metrójáratok használata azon túl, hogy 

megfizethetőbb és sok esetben gyorsabb, mint az autó, jóval környezetkímélőbb is. 

  

Ne feledjük, minél többen váltanak közösségi közlekedésre, annál jobban enyhülhet a főváros széndioxid-

terhelése, és csökken a zajterhelés is, ezáltal fenntarthatóbb lesz a városi élet, élhetőbb hely lesz Budapest. 

 

 
 

https://bkk.hu/hirek/viszlat-futar-hello-budapestgo.7308/
https://bkk.hu/hirek/2022/08/gyorsabbak-lettek-a-bkk-jegyautomatai.7816/
https://bkk.hu/fejlesztesek/osszes-fejlesztesunk/aktiv-es-mikromobilitasi-fejlesztesek/felszamoljuk-a-rollerkaoszt-bemutatkoznak-a-mobi-pontok.8003/
https://bkk.hu/fejlesztesek/osszes-fejlesztesunk/kozossegi-kozlekedesi-fejlesztesek/caf-es-solaris-budapest-legujabb-villamosai-es-trolibuszai.8126/
https://bkk.hu/hirek/ujabb-allomasokkal-bovul-a-millios-rekordot-elero-mol-bubi.8387/
https://bkk.hu/hirek/ujabb-allomasokkal-bovul-a-millios-rekordot-elero-mol-bubi.8387/
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Megújult a Blaha Lujza tér 
  

Budapest, 2022. december 10. – Ötvenöt év után új, igényes karaktert kapott Budapest egyik 

legforgalmasabb, jelentős történelmi és szellemi örökségű csomópontja, a Blaha Lujza tér. A ligetes-

fás találkozóhelyként újjászülető teret december 10-én, szombaton vehették birtokba az arra 

közlekedők. A főváros életében történelmi pillanatnak számító térátadót a Fővárosi Önkormányzat, a 

BKK és a kerületek vezetői a lakossággal, és a környéken közlekedőkkel közösen ünnepelték meg. 

  

Csaknem másfél évig tartott a központi elhelyezkedésű, történelmi és kulturális értékű Blaha Lujza tér 

korszerűsítése. A 2021 júliusában indult, összesen 505 napig tartó beruházásnak köszönhetően nemcsak a 

tér felszíne, hanem az aluljáró felső födémszigetelése, a fölötte lévő útpálya, valamint – kapcsolódó 

fejlesztésként – a Somogyi Béla utca is teljeskörűen megújult. 

  

A felújítást a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapesti Közlekedési Központ bonyolította le. A 

teljes munka bruttó 3,68 milliárd forintba került, ebből 2,68 milliárd forintot a Fővárosi Önkormányzat, 1 

milliárd forintot Magyarország Kormánya biztosított. 

  

„Másfél éve ez a terület még lehangoló volt: méltatlan a névadóhoz, »a nemzet csalogányához« és a Blaha 

Lujza tér történelméhez. Másfél év kemény munkájának köszönhetően most egy barátságos, hangulatos és 

rendezett köztéren állunk, ahol jó találkozni, leülni, vagy csak áthaladni rajta – kezdte beszédét dr. Walter 

Katalin, a BKK vezérigazgatója a tér szombati átadása alkalmából rendezett sajtóeseményen. – Amit a 

munkakezdésnél ígértünk, azt be is tartottuk; nem jött szembe olyan körülmény, amelyet a kivitelezővel és a 

műszaki ellenőrrel nem tudtunk volna megnyugtatóan kezelni. Bravúros gyorsasággal, jól összehangolt 

ütemben tavaly nyáron két és fél hónap alatt elkészült a Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződésében a 

szigetelés cseréje; idén megújult a Somogyi Béla utca, és most átadjuk a találkozóhelyként újjászületett 

Blaha Lujza teret. Örülök, hogy találkozhatunk!” 

  

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta: „A Blaha újra a budapestiek találkozóhelye lesz, több 

évtizedes adósságot törlesztünk ezzel. Amit eddig oly sokan megígértek, az most teljesül: a Blaha Lujza tér 

megszépült, kizöldül. A tér felújításának elemei tükrözik a városvezetés elkötelezettségeit. Budapest legyen 

zöld, ezért modern technikával több mint 2000 négyzetméter zöldfelület került a térre. Budapest legyen 

otthonos, élhető. Az új zebrák, a Bubi-állomás, a mikromobilitási pont, a kialakított közösségi terek ezt 

szolgálják. És Budapest büszke a múltjára, mert mai nagyszerűségét a kulturális sokszínűsége adja, amiről 

a téren az egykori Nemzeti Színházat megidéző elemek tanúskodnak.” 

  

Karácsony Gergely végül azt kérte a budapestiektől, vegyék birtokba, lakják be a teret, de közben 

vigyázzanak is rá. 

  

A hivatalos átadón beszédet mondott dr. Láng Zsolt kormánybiztos, valamint Niedermüller Péter, a VII. 

kerület, és Pikó András, a VIII. kerület polgármestere is, akik a Fővárosi Önkormányzattal, a BKK-val és a 

térátadóra látogató lakossággal közösen – zenés, játékos programokkal – ünnepelték a kerületek 

szempontjából is jelentős nagyberuházás lezárását. 

  

A beruházásban a BKK 

  

• a főváros klímavédelmi akciótervéhez kapcsolódva ligetes-fás találkozóhellyé alakította át a teret; 

• megújította az aluljáró szigetelését, ezzel együtt újjáépítette a Rákóczi út–Nagykörút csomópont 

útpályaszerkezetét; 

• három új zebrát létesített a kereszteződésben; tehát a már meglévő József körútival együtt mind a 

négy irányban lehet közlekedni a felszínen is az akadálymentes gyalogosátkelőn; 

• kicserélte a gyalogos-aluljáró mennyezetének elöregedett, tönkrement belső vízelvezető 

rendszerét; 
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• korszerűsítette a tér alatt elhelyezkedő közműhálózatot, megújította a csapadékcsatornát és a 

közvilágítást; 

• a megmentésre alkalmas fákon kívül 80 újat telepített; 

• megőrizte a Tabánból átültetett két tölgyfát, felújította a gombaszökőkutat és a színházi 

emlékművet; 

• ülőhelynek is használható növénykazettákat alakított ki, valamint egy, a tér burkolatából fellövellő 

vízjátékot épített; 

• kis méretű szobrokat helyezett el a növénykazetták ülőfelületén; 

• az egykori Nemzeti Színház székeire utaló bordó színű köztéri ülőalkalmatosságokat és asztalokat 

helyezett ki, és a burkolatban megjelenítette a lebontott épület körvonalát; 

• akadálymentes nyilvános illemhelyet helyezett ki; 

• két új MOL Bubi gyűjtőállomást létesített, ezenkívül egyedi kerékpártámaszokat helyezett el, 

valamint 

• a tér felújításához kapcsolódva korszerűsítette a Somogyi Béla utcát. 

  

A november 29-én kezdődött műszaki átadás-átvétel folyamata során a BKK szakemberei, a műszaki 

ellenőrök és a kezelő, illetve üzemeltető cégek alaposan átnézték a területet, és ha szükségesnek látták, 

javításokat kértek. A téren és környezetében még lehetnek kisebb munkák (például elektromoshálózat-

fejlesztés), az akadálymentes illemhelyet és a FUTÁR-kijelzőt rövid időn belül üzembe helyezik, a tér 

burkolatából fellövellő vízjáték és a gombaszökőkút pedig a tél elmúltával kezd működni. 

  

A Blaha Lujza tér felújításának jelentősebb mérföldkövei 

  

• 2020. december: elindult a tervezési és kivitelezési közbeszerzési eljárás. 

  

• 2021. június: aláírták a vállalkozási szerződést. 

  

• 2021. július: elkezdődött a munka a Blaha Lujza téren. 

  

• 2021. augusztus: elkezdődtek az aluljáró szigetelési munkái a Rákóczi út–Nagykörút csomópontban. 

  

• 2021. szeptember: az autóval közlekedők újra bővített forgalmi kapacitással használhatták a csomópontot, 

visszaállt a villamosbarát körúti lámpaprogram. 

  

• 2021. november: restaurátor-műhelybe szállították a térről a színházi emlékkövet, helyére került a 

gombaszökőkút új fémszerkezete; eldőlt, hogy megújul a Somogyi Béla utca, majd elkezdődött a faültetés a 

téren. 

  

• 2022. február: kezdetét vette a mesterséges váztalaj kialakítása. 

  

• 2022. április: elkezdődött a Somogyi Béla utca felújítása. 

  

• 2022. május: új kandeláberek kerültek a Blaha Lujza térre. 

  

• 2022. június: átadták a megújult buszvárókat a Rákóczi úti járda környezetében. 

  

• 2022. augusztus: visszatért a színházi emlékkő a térre. 

  

• 2022. szeptember: elkészült a harmadik új gyalogosátkelő a Rákóczi út és a Nagykörút 

kereszteződésében. 

  

• 2022. október: visszakapta a közúti forgalom a Somogyi Béla utcát. 

  

https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/elkezdodott-a-blaha-lujza-ter-muszaki-atveteli-eljarasa.8437/
https://bkk.hu/hirek/2021/06/alairtak-a-vallalkozasi-szerzodest-meg-a-nyaron-elkezdodik-a-blaha-lujza-ter-felujitasa.6482/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/elkezdodott-a-blaha-lujza-ter-felujitasa-55-ev-utan-akadalymentes-es-zoldebb-teret-kapnak-a-budapestiek.6605/
https://bkk.hu/hirek/2021/08/ujabb-utemehez-erkezett-a-blaha-lujza-ter-felujitasa-valtozik-a-forgalmi-rend.6669/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/feloldottak-a-forgalomkorlatozast-szabad-az-ut-a-blaha-lujza-ternel.6804/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/jovore-indulhat-a-jozsefvarosi-somogyi-bela-utca-korszerusitese-is.6988/
https://bkk.hu/hirek/2021/11/elkezdodott-a-faultetes-a-blaha-lujza-teren.6994/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/a-stockholm-rendszert-is-bevetik-a-blaha-lujza-teren.7339/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/hetfon-kezdodik-a-jozsefvarosi-somogyi-bela-utca-felujitasa.7525/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/fenybe-borul-a-ligetes-terulet-uj-kandelaberek-a-blaha-lujza-teren.7610/
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/visszatert-a-szinhazi-emlekko-a-blaha-lujza-terre.7875/
https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/blaha-lujza-ter-elkeszult-a-harmadik-uj-gyalogatkelo-is-minden-iranyban-szabad-az-ut.7974/
https://bkk.hu/hirek/2022/10/hetfotol-szabad-az-ut-a-jozsefvarosi-somogyi-bela-utcaban.8193/
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• 2022. november: a növénykazetták körüli térburkolatnál folytatódott a faültetés, és 29-én elkezdődött a tér 

műszaki átvételi eljárása. 

  

A Blaha Lujza tér korszerűsítéséről a BKK oldalán találni híreket és információkat. További tudnivalókat és 

érdekességeket az erre a célra létrehozott Gyakran Ismételt Kérdések között, ezen a linken lehet olvasni, 

míg a felújítás jelentősebb eseményeiről egy idővonalon tájékozódhatnak. 

 

Szabad az út a Lánchídon 
  

Budapest, 2022. december 16. – December 16-ától, péntektől szabad az út a Lánchídon a BKK 

járataival, a taxival, a kerékpárral, a motorkerékpárral és a segédmotoros kerékpárral közlekedők 

előtt. A Budapest életében történelminek számító útpályamegnyitást a Fővárosi Önkormányzat és a 

BKK – ahogy a felújítás kezdetekor is – egy közös, MOL Bubi kerékpáros áttekeréssel tette 

emlékezetessé. Az átkelő korszerűsítése többek között a járdaépítéssel folytatódik, ezért gyalog csak 

a felújítás utolsó szakaszának befejezése után, várhatóan 2023 őszén lehet átkelni rajta. Addig a BKK 

buszaival a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között – mindkét irányban – díjmentesen lehet 

utazni. 

  

Tizennyolc hónappal a 2021. június 16-ai teljes lezárás után pénteken megnyílt a Lánchíd megújult útpályája 

a BKK járataival, a taxival, a kerékpárral, a motorkerékpárral és a segédmotoros kerékpárral közlekedők 

számára. Az ideiglenes forgalmi rend szerint a személy- és egyéb gépjárművel közlekedők nem mehetnek a 

hídra, őket a behajtani tilos tábla figyelmezteti erre. 

  

Az útpályát megnyitották a forgalom előtt, ugyanakkor a Lánchíd felújítása – a közlekedés biztosítása mellett 

– az eredeti tervek szerint halad tovább, ezért a teljes átadásáig a híd továbbra is munkaterület. A kivitelezés 

többek között a járdák és a hídfőkben lévő aluljárók befejezésével, valamint a műemléki elemek 

rekonstrukciójával folytatódik. 

  

Gyalog majd a felújítás végleges szakaszának lezárta után, előreláthatólag 2023 őszén lehet átkelni a hídon, 

ezért addig a BKK buszaival a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között – mindkét irányban – 

díjmentesen lehet utazni. 

  

A BKK a korábbinál több mint 20 százalékkal nagyobb kapacitást biztosít azoknak, akik a Lánchídon 

közösségi közlekedéssel utaznak. Az autóbuszok útvonaláról a közlekedésszervező korábbi 

közleményében írt részletesen. A híd végleges forgalmi rendjéről 2023 első félévében születik döntés a 

budapestiek véleményének kikérésével. A fővárosiak tehát megalapozottan, féléves tesztidőszak után 

határozhatnak arról, mi legyen a Lánchíd végleges funkciója a jövőben. 

  

Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely a Lánchíd pénteki útpályamegnyitása alkalmából rendezett 

sajtóeseményen kiemelte: „Magyarország újkori történetek egyik legbonyolultabb, legösszetettebb 

beruházása a Lánchíd felújítása. A hídhoz – Budapest és Magyarország büszkeségéhez és szimbólumához 

– utoljára a nyolcvanas évek végén nyúltak hozzá. A kétezres években szinte minden évben elhangzott: a 

Lánchíd felújítása nem tűr halasztást. Már csak a cselekvés hiányzott – mostanáig. Ez a beruházás 

határidőben, a terveknek megfelelően és a költségkereten belül maradva valósul meg. Ezeknek a szavaknak 

azért is van súlyuk, mert Magyarországon nem ehhez vagyunk szokva. A Lánchíd színes és fordulatos 

történetének új, modern, nagyon is kortárs szakasza kezdődik ma. Legyen ez a fejezete is olyan, amelyik jól 

szolgálja a budapestieket, méltóképpen szimbolizálja a nemzet fővárosát, és ismét megfelel a nemzet 

közóhajának!” 

  

„Újabb mérföldkőhöz érkeztünk, 548 nappal a teljes lezárás után befejeződött a korszerűsítés első nagy 

szakasza, és megnyitjuk az elkészült útpályát – hangsúlyozta dr. Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója. – 

Kemény munka volt, de amit a vállaltunk, azt be is tartottuk: sikerült elvégezni a kivitelezővel és a műszaki 

ellenőrrel az útpálya ideiglenes forgalomba helyezéséhez szükséges feladatokat. Ezek közé tartozott 

https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/hirek/folytatodik-a-faultetes-es-a-novenytelepites-a-blaha-lujza-teren.8303/
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/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/lanchid-felujitas-elindultak-a-tenyleges-kivitelezesi-munkak.6525/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/pentek-delutantol-az-ideiglenes-forgalmi-rend-szerint-lehet-hasznalni-a-lanchidat.8702/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/pentek-delutantol-az-ideiglenes-forgalmi-rend-szerint-lehet-hasznalni-a-lanchidat.8702/
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például, hogy acélelemekből álló pályalemezre cseréltük az elöregedett vasbeton pályát. De még nem 

dőlhetünk hátra, a felújítás természetesen nem áll meg. A munka többek között a járdák és a hídfőkben lévő 

aluljárók befejezésével folytatódik. Az útpálya megnyitása és az ideiglenes forgalmi rend bevezetése 

alkalmat ad arra, hogy előnyben részesítsük a korábbinál 20 százalékkal nagyobb kapacitású közösségi 

közlekedést és a kis helyigényű közlekedési módokat, amelyek sokkal hatékonyabbak a szűk, történelmi 

belváros területén.” 

  

A kivitelező A-Híd Zrt. vezérigazgatója, Sal László elmondta: „Hatalmas volumenű és összetett műszaki 

kihívásokat tartogató munkafolyamatok állnak mögöttünk. A legnagyobb tapasztalattal rendelkező magyar 

hídépítő cégcsoport képviselőjeként mondhatom: nincs még egy olyan szimbolikus és nagy presztízzsel bíró 

projekt, mint a Lánchíd rekonstrukciója. Az első perctől tisztában voltunk azzal a felelősséggel, amit ez ránk 

ró. Tisztelettel, alázattal és magas szintű szakmaisággal végeztük a munkánkat, miközben törekedtünk arra, 

hogy értékteremtő módon és átláthatóan dolgozzunk. A munkálatok során az egész országot éreztük a 

hátunk mögött. Nemcsak a folyamatos figyelmet és visszajelzéseket köszönjük, hanem azt a támogatást is, 

amit kaptunk, és amit egy ilyen nemzeti érték felújítása megérdemel. A projekt minden résztvevője 

összehangolt munkájának köszönhetően 5 nappal a szerződésben vállalt határidő előtt teljesítettük az 

útpálya ideiglenes forgalomba helyezéséhez szükséges feladatokat. És nemcsak az ütemtervet tartottuk, de 

az elvégzett munkánk minőségét is elismeri a szakma.” 

  

Élhetőbbé tesszük Budapestet: ütemterv szerint, 

költségkereten belül halad a hídfelújítás 

  

A Lánchíd felújítása már nem tűrt halasztást, ezért 2021 tavaszán elkezdődött az A-Híd Zrt. kivitelezésében 

a dunai átkelő rekonstrukciója. A kivitelező többek között 

  

• elbontotta az elöregedett vasbeton útpályát, majd egyedileg gyártott acél pályatáblákból 

újjáépítette; 

• elvégezte a bent maradó acélszerkezetek javítását; 

• restaurálta a pályaszint feletti kőfelületeket; 

• rozsdásodás elleni védelemmel látta el a láncokat és a híd szerkezetét; 

• szigetelte és aszfaltozta az útpályát. 

  

Télen az időjárástól függően dolgoznak majd a munkaterületen, elsősorban a híd felszín alatti részein, az 

állványzaton, illetve a műhelyekben. Amint az időjárás engedi, befejezik a Clark Ádám téri 

körforgalomnál a növények telepítését, illetve a füvesítést is. 

  

Ezeken kívül 2023-ban többek között 

  

• elkészítik a járdák burkolatát; 

• felújítják és restaurálják a gyalogosokat védő műemléki korlátokat; 

• befejezik a belső hídfőhelyiségek és aluljárók, illetve azok környezetének felújítását; 

• visszaépítik a hiányzó műemléki elemeket, az öntvény mellvédeket, konzolokat, 

járdakandelábereket; 

• restaurálják a pályaszint alatti kőfelületeket; 

• változtatható színképű díszvilágítást szerelnek fel; 

• megépítik a járdaelválasztó korlátokat, valamint 

• gyalogos-átkelőhelyet létesítenek a pesti hídfő északi és déli járdája között. 

  

A tervek szerint 2023 őszéig tartó kivitelezéssel kapcsolatos hírek, információk és aktualitások 

a www.lanchid.hu oldalon folyamatosan nyomon követhetők, a felújítás eddigi jelentősebb eseményeit 

pedig ezen a linken, idővonal formájában érhetik el. 

 

 

https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/felszeletelik-a-lanchidat-bontjak-a-hid-palyaszerkezetet.6611/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/mar-gyartjak-a-lanchid-uj-acel-palyaszerkezetet.6629/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/ezernyi-hibat-javitanak-a-lanchidon-aprolekos-munkaval.6834/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/lanchid-felujitas-megszepultek-az-oroszlanfejek-es-a-cimerek.8153/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/mar-lathato-a-lanchid-vegleges-szine.6765/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/elkeszult-a-lanchid-aszfaltozasa.8309/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/befejezodott-a-clark-adam-teri-korforgalom-visszaepitese.8428/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/befejezodott-a-clark-adam-teri-korforgalom-visszaepitese.8428/
http://www.lanchid.hu/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/idovonal/
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Javulnak Rákosmente közösségi közlekedési kapcsolatai 
  

Budapest, 2022. december 20. – Tovább fejlődnek Rákosmente közlekedési kapcsolatai. A 261E 

autóbusz Régiakadémiatelep felől gyorsabb eljutási lehetőséget biztosít majd az Örs vezér tere felé, a 

161E vonalon pedig kiegészítő indulások is közlekednek Rákoskeresztúr, városközponttól az Örs 

vezér terére. 

  

Rákosmente az elmúlt években több lépcsőben közvetlen metrókapcsolatot kapott Rákoscsaba, Rákoskert 

és Pécel felől alapjárati és gyors autóbuszjáratokkal. A BKK a XVII. kerületen belüli és az egyéb 

városrészekkel való közösségi közlekedési kapcsolatok bővítése érdekében társadalmi egyeztetést tartott. 

  

A társadalmi egyeztetésen beérkezett észrevételek alapján, a XVII. kerületi Önkormányzattal is egyeztetve a 

BKK módosította a Rákosmentét érintő buszjáratok fejlesztésének tervét. A térséget érintő közlekedési 

fejlesztéseket két ütemben vezetik be: 2022. december 22-től, csütörtöktől, illetve 2023. január 7-től, 

szombattól. 

  

Az első ütem közlekedési fejlesztései: 

 A térséget érintő 176E és 276E járatok mellett megjelenik az új útvonalon közlekedő 261E autóbusz, 

amely a Liget sor, a Ferihegyi út, a XVII. utca és a Gyöngytyúk utca megállóhelyeiről az Örs vezér 

tere felé nyújt gyors és közvetlen kapcsolatot a Pesti úton keresztül. Az új buszjárat a 176E és 

276E járatokhoz képest a Pesti úti buszkorridoron át gyorsabb eljutási lehetőséget biztosít az Örs 

vezér tere felé. 

 Munkanapokon, a reggeli órákban Rákoskeresztúr, városközpontból a jelenlegi 261E járatok 

pótlására csonkamenetek is közlekednek a 161E vonalon, Rákoskeresztúr városközponttól az 

Örs vezér terére. 

 
 

Korszerűbb és közérthetőbb lett a Puskás Ferenc Stadion környékének 
utastájékoztatása 

  

Budapest, 2022. december 22. – A Budapesti Közlekedési Központ számára kiemelten fontos az 

ügyfelek tájékoztatása, ezért a társaság folytatja a jelentősebb végállomások és csomópontok 

utastájékoztató elemeinek megújítását. Ezúttal a Puskás Ferenc Stadion környéki megállók oszlopait 

újították fel. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ – folytatva az elkezdett munkát – ismét egy forgalmas csomópontban 

újította meg az utastájékoztatási rendszer elemeit. A BKK munkatársai ezúttal a Puskás Ferenc Stadion 

környéke megállóinak oszlopait látták el az ügyfelek tájékozódását könnyítő korszerűbb és közérthetőbb 

elemekkel, táblákkal.   

  

Az érintett megállók a terület forgalma miatt kiemelten fontosak a BKK számára, ezért az utastájékoztatási 

elemek folyamatos frissítése is elengedhetetlen. Az új rendszer a korábbiakhoz képest bővebb, 

informatívabb, vizuális megjelenése pedig korszerűbb, és illeszkedik a BKK egységes arculatába. 

  

A BKK szakemberei első körben felmérték a megállóoszlopok állapotát, majd ezt követően felújították az 

összes rossz állapotú elemet. 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.  

  

A BKK új megoldásokkal is segíti az utasok tájékozódását. Azokon a végállomásokon, ahol összetett az 

állomás szerkezete – 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. 
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Az egyedi azonosítóknak köszönhetően az utasok könnyebben találhatják meg a számukra megfelelő 

járatokat. A jövőben a forgalmi változások tájékoztató elemeire már nem azt írják ki, hogy az adott járat a 75-

ös trolibusz megállójából indul – hiszen nem biztos, hogy minden utas tudja, honnan indul a 75-ös járat –, 

hanem az új kódok alapján azonosítják a megállóhelyet.  

  

Az ügyfelek javaslatait is figyelembe vette a BKK 

  

Évekkel ezelőtt több jogos panasz is érkezett a Budapesti Közlekedési Központhoz az ügyfelektől a 

fővárosban található hiányos, megkopott információs táblák, a nem megfelelő iránymutatás miatt. A társaság 

ezért fontos feladatának tekintette a táblák cseréjét, amelynek eredményeként az utastájékoztatás is 

átláthatóbb és informatívabb lett. 

Az Örs vezér terén, a Bosnyák téren, Kőbánya alsónál, a Batthyány téren, a Boráros téren, a Göncz Árpád 

városközpontban, a Széll Kálmán téren, a Határ úton, a Hűvösvölgyben, az Újbuda-központnál és a Keleti 

Pályaudvarnál található végállomások utastájékoztatási rendszere újult meg korábban. A közeljövőben a 

Móricz Zsigmond körtéren folytatódik a munka. 

  

Egy reprezentatív kutatás szerint a fővárosban közlekedők az utastájékoztatással a legelégedettebbek, 

illetve azzal, hogy szinte bárhol bármikor elérhetők a BKK szolgáltatásai. A közösségi közlekedést igénybe 

vevők 85 százaléka az utastájékoztatással a legelégedettebb, és ebben komoly szerepe van a helyszíni 

tájékoztatás mellett a digitalizációnak is. 

  

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 utastájékoztatásét is kiemelten kezeli. 

  

A BKK munkatársai évente mintegy 30 ezer menetrendi hirdetményt cserélnek ki a fővárosban. Idén több 

mint 600 forgalmi rendi változás lépett életbe, 8 ezer változásjelző került ki a megállókba és 23 ezer a 

járművekbe. Több mint ezer megállóoszlop újult meg, valamint több mint 15 ezer automata hangbemondás 

segítette az ügyfelek tájékozódását. 

 

Társadalmi egyeztetés indul az M3-as metró felújítása utáni közlekedési 
hálózatról 

 
Budapest, 2022. december 22. – Az M3-as metró felújítása 2023 első felében befejeződik. Az ország 

legforgalmasabb vasútvonalának rekonstrukciója éveken keresztül hatással volt Budapest és 

elővárosai közlekedésére is: új közlekedési kapcsolatok jöttek létre, járatok alakultak át. A Budapesti 

Közlekedési Központ a felújítás és a metrópótlás idején is folyamatosan figyelte a közlekedési 

hálózat működését, és a forgalmi adatok alapján összeállította a felújítás utáni hálózati változásokra 

tett javaslatát. Ezzel kapcsolatban társadalmi egyeztetést indít. 

A metrópótlás ideje alatt új busz- és villamosvonalak jöttek létre, más járatok útvonala pedig módosult, illetve 

több járat is új jelölést kapott. A BKK javaslata szerint egyes vonalak esetében az alábbi változások várhatók 

2023 tavaszától: 

 véglegessé válnának azok a metrópótlás alatt bevezetett hálózati módosítások, amelyet az utasok 

megkedveltek; 

 megváltozna a járatszám egyes vonalakon, több alternatív vonalon az ideiglenes metrópótló jelzés 

eltűnne; 

 a metrópótlás idején átalakult közlekedési szokásokhoz igazított, új hálózati kialakítás lépne életbe. 

A módosítási javaslatok a III., a IV. és a XIII. kerületet, a belvárost, a Hungária-körgyűrű térségét, valamint 

Dél-Pestet érintik. A változásban érintett járatokat, illetve az azokkal kapcsolatos terveket területi felosztás 

szerint lehet megismerni.  

 

 

https://bkk.hu/hirek/2022/11/a-boraros-teren-is-megujult-utastajekoztato-tablak-igazitanak-utba.8270/
https://bkk.hu/hirek/megujulnak-a-jelentosebb-vegallomasok-utastajekoztato-elemei.8036/
https://bkk.hu/hirek/2022/11/megujulnak-a-keleti-palyaudvar-kornyekenek-utastajekoztato-elemei.8413/
https://bkk.hu/hirek/2022/11/megujulnak-a-keleti-palyaudvar-kornyekenek-utastajekoztato-elemei.8413/
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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Tervezett változások Káposztásmegyeren 

 A 122-es busz a jövőben 122E jelzéssel hétköznapokon egész nap, valamint gyorsjáratként a 

jelenlegitől eltérő megállási renddel közlekedne, ezzel az M3-as metró Újpest-Városkapu 

metróállomástól gyorsan és kiszámíthatóan lenne elérhető a Megyeri út térsége.  

Tervezett változások Óbudán, Angyalföldön, a belvárosban és a Hungária-körgyűrű térségében 

 A 15-ös és 115-ös autóbusz a jövőben összevontan, csúcsidőben a korábbinál sűrűbben 

közlekedne, jelentősen bővítve a fejlődő Vizafogó és a Marina Part térségének kiszolgálását a 

belváros felé. 

 A 115-ös busz helyett a sűrűbben induló 15-ös busz közlekedne, a Dagály utcai lakótelep 

térségében a metrópótlás kapcsán meghosszabbított útvonalon közlekedő 79-es trolibusszal 

lehetne utazni. A trolibusz a jövőben hétvégi napokon is közlekedne, és biztosítja a térség gyors 

metrókapcsolatát a Dózsa György úti megállóhoz.    

 Az alacsony utasforgalmú 109-es busz helyett a 9-es autóbusszal, a 17-es, a 19-es a 41-es 

villamossal, valamint a H5-ös HÉV-vel lehetne utazni. 

 A 73-as trolibusz a továbbiakban is a jelenlegi útvonalán, a Nyugati pályaudvar és a 

bevásárlóközpont érintésével járna. 

 Az 1M villamos a jövőben 1A jelzéssel továbbra is közlekedne a Népligetig, így a Hungária körúton a 

maihoz hasonló sűrűséggel járnának majd a villamosok. 

 A Jászai Mari tér – Keleti pályaudvar között közlekedő 2M villamost sokan használják, 23-as 

jelzéssel továbbra is közlekedne. 

 A metrópótlás alatt bevált trolibuszfejlesztések megmaradnának, így a mai 72M és 83M a jelenlegi 

útvonalán közlekedne a jövőben is.  

Tervezett változások Dél-Pesten 

 Az utasok megkedvelték a 23-as buszcsalád metrópótlás alatt módosított rendszerét, ezért a 23-as 

buszcsalád kis módosításokkal a mai módon megmaradna, új jelzéssekkel illeszkedne a 

hálózatba. 

 Megmaradna a Boráros tér és a Szentlőrinci lakótelep közötti gyorsjárati kapcsolat, csúcsidőn kívül 

pedig új alapjárat indulna ezen az irányon. 

 A 199-es autóbusz szerepét az újonnan induló 68B járat venné át Kispesten, így az Áchim András 

utca térségéből könnyebben elérhető lenne Kőbánya-Kispest. 

 A 194-es és 194B autóbusz a jelenleginél gyakrabban indulna a reggeli és délutáni 

csúcsidőszakban. 

 A 132E busz a jövőben meghosszabbított útvonalon közlekedne, érintené a Szent Lőrinc-telepet is. 

 A 68-as autóbusz az Akadémiaújtelep felé megállna a Nádasdy utcában a Vas Gereben utcánál. 

 A 98E busz Kőbánya-Kispest felé érintené a Csaba utcai megállóhelyet is. 

A változások bevezetésének tervezett időpontja: 2023. március. 

 

A BKK 2023. január 6-ig várja az észrevételeket a társaság honlapján 

meghirdetett társadalmi egyeztetés felületen, ahol az érdeklődők megismerhetik a tervezett változások 

hatásait, előnyeit és az új közlekedési lehetőségeket. 

 
  
 
 
 
 

https://bkk.hu/fejlesztesek/m3-felujitas/tarsadalmi-egyeztetes/
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UTOLSÓ FÁZISÁHOZ ÉRKEZETT A 37. SZ. FŐÚT 2×2 SÁVRA BŐVÍTÉSE 
 
A fejlesztéssel kapcsolatban utoljára márciusban adtunk hírt arról, hogy az ütemtervnek megfelelően 

haladnak a munkálatok, az újabb előrelépésekről a mai napon tartott sajtótájékoztatót Koncz Zsófia 

miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője és Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója. 

Tavasszal a forgalom átterelésre került az újonnan épült jobb pályára, így megkezdődhetett a bal pálya 

szélesítése, a lokális pályaszerkezet cseréje, az elválasztó sáv építése, illetve a régi hidak bontása. 

Azóta megtörtént a hidak újjáépítése, a 2×2 forgalmi sávnak megfelelő szélességben, ezenfelül elkészült a 

kopóréteg a teljes építési szakaszon a végleges burkolati jelekkel, szalagkorlátokkal, forgalomtechnikai 

eszközökkel együtt. Elhelyezésre került a két portálszerkezet, illetve mind a négy körforgalom beton 

körpályájának a megépítése is befejeződött. A körforgalmakhoz csatlakozó mellékutak végleges kiépítése is 

megtörtént, megkezdődött a közvilágítások próbaüzeme. Befejeződtek nem csak a híd-, de a vízépítési 

munkák is. Sor került az összes közmű kiváltására, jelenleg a műszaki átadás-átvételi, és a használatba 

vételi engedélyezési eljárások vannak folyamatban, valamint a végleges tereprendezési és egyéb befejező 

munkák folynak, illetve az útkoronán kívül zajlik a hófogó cserjesáv telepítése. A hófúvással érintett szakasz 

északi oldalán a hófogó kerítés kiépítése még folyamatban van, az ezzel kapcsolatos munkálatok várhatóan 

december elejére fejeződnek be. 

Elkészült Magyarország második zenélő útburkolata is a 37. sz. főút újharangodi és bekecsi csomópontjai 

közötti szakaszának jobb pályáján. Az útburkolat 513 m hosszú szakaszán az autósok 80 km/h sebesség 

mellett az „Érik a szőlő” ismert népdal dallamát ismerhetik fel. 

További előrelépés, hogy a mai nappal megnyitották a főút jobb, illetve a bal pályájának mindkét sávját a 

forgalom számára az újharangodi és a bekecsi csomópontok között, mintegy 10 km-es szakaszon. A teljes 

szakaszon a gesztelyi csomóponttól Szerencsig, legkésőbb december elejéig nyílik meg mindkét pálya az 

autósok számára a végleges forgalomtechnika kiépítésével. 

A mai forgalomterelés feloldása után lesznek még lokális forgalomkorlátozások ill. mozgó terelések. A 

körforgalmaknál 50 m hosszon a belső forgalmi sávok lezárásra kerülnek, hogy a még hiányzó részeken az 

elválasztó sáv és a szalagkorlát megépítése is megtörténhessen. A burkolatprizmák elhelyezése, ill. a festés 

a mozgó terelés (kézi forgalomirányítás) mellett legkésőbb szintén ez év december elejéig elkészül. 

A fejlesztés által a térség településein élők a főút Miskolc és Gesztely közötti 2×2 sávos szakaszához 

kapcsolódva gyorsabban és biztonságosabban érhetik el a megyeszékhelyet, ezáltal pedig közelebb 

kerülnek a folyamatosan bővülő gyorsforgalmi hálózathoz. 

Koncz Zsófia, miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: A főút Gesztely és 

Szerencs közötti 19 kilométeres szakaszának négysávosítási munkálatai 2021 májusában kezdődtek el, 

ezúttal pedig már tíz kilométeren nyitották meg a járműforgalom előtt mindegyik Miskolc, illetve Szerencs felé 

vezető forgalmi sávot. A régi főút Gesztely és Szerencs között nagyon balesetveszélyes volt, az új 

szakasszal azonban Miskolctól egészen Szerencsig kétszer két sávot használhatnak az autósok. 

Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója elmondta: A projekt teljes befejezése 2023 áprilisára 

várható, addig ez az útszakasz munkaterület marad, így a kétszer két sávos megnyitást követően is 

óránkénti hetven kilométeres sebességkorlátozás lesz érvényben a főúton. A főút Gesztely és Bekecs 

közötti szakasza rendkívül hófúvásveszélyes, ezért a hófúvás okozta balesetveszély megszüntetése 

érdekében a beruházás keretében sor kerül a hófúvást okozó uralkodó szélirány felőli (északi) oldalon 

mintegy 36 hektáron hófogó erdősáv, illetve 12 hektáron hófogó cserjesáv telepítésére és több mint 41 

hektárnyi hólerakó sáv füvesítésére. A déli oldalon pedig kb. 300 fa telepítésével és sok ezer cserje 

elültetésével nagyon barátságos zöld környezet tud kialakulni. 

A zenélő útburkolatról a Magyar Építők készített videót, melyet az alábbi linken tekinthetnek meg: 

Így szól Magyarország újabb zenélő útja – YouTube 

A projekt a Kiemelt Társadalmi Igényeken alapuló közútfejlesztési (TIK) program keretében, hazai forrásból 

valósul meg. A kivitelezési munkáit a Duna Aszfalt Zrt. végzi nettó 21 milliárd Ft értékben. 

https://www.youtube.com/watch?v=mOtuiKAKFNU&t=3s
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ELKÉSZÜLT AZ ÚJSZÁSZ ALÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE 
 

A fejlesztés célja a vasúti vontatási kapacitáshiány hosszú időtávra tervezett megszüntetése, az 
energiahatékonyság növelése új, nagyobb teljesítményű, korszerű transzformátorok beépítésével. 
A NIF Zrt. 2016 novemberében indította el az alállomási fejlesztési programját, amely a már meglévő 
villamosított vasútvonalak vonatszám növelésének is egyik alapja. A kivitelezésre elindított 6 alállomásból 
(Szerencs, Szabadbattyán, Ebes, Érd, Újszász, Vác) immáron 5 teljesen elkészült, Vácon még zajlik a 
kivitelezés. 
A már elkészült porjektelemekhez hasonlóan a legutóbb megújult, Újszász alállomáson is megtörtént a 
várható élettartamukat már jelentősen meghaladott, elavult berendezések, azok primer és szekunder 
bekötéseinek, szerelvényeinek, kábeleinek, tartószerkezeteinek teljes rekonstrukciója. 
A régiek helyére két új, nagyobb teljesítményű vontatási transzformátort telepítettek, melyek feladata, hogy 
az országos hálózatról érkező 132 000 V feszültséget átalakítsák a vasúti vontatáshoz szükséges 25 000 V 
feszültséggé, ezzel biztosítják a kapcsolatot az országos villamosenergia-hálózat, valamint a vasúti 
felsővezetékrendszer között. Ezáltal biztosítva a megfelelő villamosenergiát a 120-as és a 82-es számú 
vasútvonalak számára. 
A transzformátorok alá a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, zárt kőágyas, szénhidrogén 
leválasztóval ellátott vasbeton transzformátoralapokat alakítottak ki, melyekkel, megakadályozható egy 
esetlegesen fellépő olajszennyezés talajba jutása. 
Újszászon a projekt részeként megépített, új épületben létesült mérnöki munkahelyről lehet helyből irányítani 
az alállomás működését, a felsővezetési energiaellátás vezérlését. A fejlesztés magában foglalta a 
távvezérléshez szükséges hírközlő kapcsolatok korszerűsítését,és a hozzájuk kapcsolódó irányítástechnikai 
rendszer kiépítését is, melyekkel az alállomás a távoli távvezérlő központból is működtethető. 
Az Újszászi alállomás 2022. október 18-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési, 
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Osztálytól megkapta a használatbavételi engedélyt. 
Az eredményeket Kiss Boglárka a NIF Zrt. szóvivője, Horváth László Balázs, az R-Kord Építőipari Kft. 
erősáram divízióvezetője és Lipka József, az R-Kord Építőipari Kft. projektvezetője mutatta be a sajtó 
képviselőinek. 
Horváth László Balázs, divízióvezetője, R-Kord Építőipari Kft. kiemelte: Az alállomás fejlesztésére azért 
volt szükség, mert a kb. 50 éve üzemelő készülékek a folyamatos karbantartás és a kisebb volumenű cserék 
ellenére, élettartamuk végére értek, megbízhatóságuk lecsökkent. Műszaki paramétereik már nem feleltek 
meg a korszerű védelmek és a megnövekedett teljesítményigény követelményeinek. A MÁV új  
 
mozdonyainak, illetve motorvonatainak megjelenésével, az ütemes menetrend bevezetésével 
megnövekedett a felsővezeték villamos energia igénye, gyakorivá váltak a túlterheléses leoldások. A 
készülékek egy része elhasználódott, fokozott ellenőrzést és karbantartást igényeltek. 
Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője arról tájékoztatott: A projekt utolsó helyszínén Vácon a kivitelezési 
munkák folyamatban vannak, az új vontatási transzformátorok leszállításra kerültek, tervezetten 2023 
októberében ott is befejeződik a kivitelezés. 
A fejlesztés a NIF Zrt. beruházásában, európai uniós forrásból valósul meg. A Támogatási szerződés bruttó 
összege 17 709 732 500, melyből az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatása bruttó 14 000 000 000 
Ft. Az Újszászi alállomás kivitelezését az R-Kord Építőipari Kft. végezte nettó. 2,148 milliárd forint értékben. 
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ELKÉSZÜLTEK A FELÚJÍTOTT VASÚTI ÁTJÁRÓK 
TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN ÉS FARMOSON 

 
A NIF Zrt. 2019 óta dolgozik a MÁV hálózatán megvalósított közlekedésbiztonság javítási programon, 
melynek célja vasúti átjárók- és csomópontok fejlesztése azért, hogy ezzel javítsák a vasúti közlekedés és 
az érintett közúti tranzit útvonalak közlekedésbiztonságát. A hat projektelemből álló fejlesztés a végéhez ért. 
2019 óta elkészültek a vasúti átjáró felújítások Mende, Ceglédbercel, Sásd és Sárborgárd településeken. A 
két nagyobb feladat maradt a végére Tápiószentmártonban és itt Farmoson. 
A fejlesztések részleteiről egy korábbi közleményünkben olvashat. 
A Tápiószentmárton 311. sz. főút és a 120. sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztése 2020 októberében 
vette kezdetét. A komplex beruházás számos fejlesztési elemet tartalmazott. 
Az útátjáró és útkorrekciós munkálatok során 700 m hosszan egybefüggő, új nyomvonalon létesült a 311. sz. 
(2×1 forgalmi sávos) főút. 
A jelenlegi helyén szintén új, előregyártott szálerősített paneles vasúti átjáró került kiépítésre. Megépült 
továbbá 3 db kétéltű átjáró. 2 földútcsatlakozás valamint 502 m hosszan párhuzamos földutat építettünk 
A beruházás részeként egy 508 m hosszú, 2×1 forgalmi sávos gyűjtőút épült, 6,5 m széles burkolattal, 
kiemelt szegélyek között, egyoldali járdával valamint közvilágítás telepítésével. 
A fejlesztéshez kapcsolódóan 43 férőhelyes melyből 3 akadálymentesített P+R parkoló épült, amihez 
továbbá 48 kerékpárnak elegendő fedett, B+R tároló is társult. 
A projekt keretében egy 18 m hosszú, egyenes szakasszal ellátott egyirányú buszforduló, és egy új vasúti 
gyalogosátkelő is épült. A buszforduló és a P+R parkoló irányából megközelítő járdák létesültek. 
A 311. sz. főúti torkolatánál új buszöböl és járda épült, valamint megújult az ellenoldalon meglévő 
buszmegállót, közöttük a főúton kopórétegcserére került sor. 
A környéken élők ingatlanjainak megközelítése érdekében 8 kapubejáró készült, továbbá megépült 2 
földútcsatlakozás és 1 telekbejáró úti csatlakozás is. 
A beruházás ezen szakaszán számos vasút- és biztosítóberendezési munka valósult meg. 
A közúti-vasúti átjáró biztosítás módja nem változott, a berendezések az átépülő keresztezésben 
áthelyezésre kerültek. Az útátjáró melletti, meglévő gyalogos áthívólámpás átjárót a beavatkozás nem 
érintette. 
A peron túlvégén, új, integrált gumielemes gyalogos átjáró létesült, terelőkorlátos, áthívólámpa 
jelzőberendezéses biztosítással ellátva. 
Végezetül pedig a kétoldali peronvilágítást 3-3 oszloppal lett hosszabb. 
A kivitelezést végző vállalkozó a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. A kivitelezés nettó értéke 1.341.546.179,- 
Ft. 
Hasonlóan a tápiószentmártoni munkálatokhoz a farmosi beruházás is számos fejlesztési elemet 
tartalmazott. 
Az útátjáró és útkorrekciós munkálatok során a 311.sz. főút új nyomvonalra helyezése történt meg kb. 1000 
m egybefüggő hosszon, 2×1 forgalmi sávval, 7,5 m burkolattal és 11 m koronaszélességgel. 
Integrált gumi útátjáró rendszer került telepítésre, valamint 9 db kétéltű átjáró létesült. 
A 311. sz. főút új nyomvonala mellett a Vasút soron új pályaszerkezet építése történt meg, kétoldali 
süllyesztett szegéllyel kb. 340 m egybefüggő hosszon 3,5 m burkolat- és 5,5 m koronaszéleséggel, továbbá 
kiépült 20 db burkolt kapubejáró. 
A 311. sz. főút régi nyomvonalát 5500 négyzetméteren rekultiválták. 

https://nif.hu/2021/06/utemtervnek-megfeleloen-haladnak-a-munkak-a-kozlekedesbiztonsag-javitasi-program-a-mav-halozatan-elnevezesu-projekt-ii-a-utemeben-2/
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Új buszfordulót készült itt is, továbbá térkő burkolatú járdák épültek a Vasút soron és a kapcsolódó 
létesítményeken, a vasúti megállóhely és a buszforduló megközelítésére, továbbá a gyalogosközlekedés 
biztonsága érdekében kijelölt gyalogosátkelőhely is létesült a 311. sz. főúton. 
Ami a vasút- és biztosítóberendezési munkákat illeti: 
Elkészült egy új, félsorompóval kiegészített, kétoldali fénysorompó biztosítású közúti-vasúti átjárót, a korábbi 
közúti átjáró pedig bontásra került. A bal vágányban az 558+50- 565+00, a jobb vágányban az 559+00- 
564+00 szelvények közötti vágányszakaszon magassági beállítás- és irányszabályozás vált szükségessé. 
A kivitelezést a KM Építő Kft végezte nettó 1.383.264.814,- Ft értékben. 
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese kiemelte: A fejlesztések mindegyikében úgy 
kellett a vasút-közút szintbeni kereszteződésekben az utak hosszszelvényét kialakítani, hogy a vasúti átjárón 
közlekedő bármilyen korlátozás, illetve útvonalengedély nélkül közlekedő jármű biztonságosan, fennakadás 
nélkül tudjon áthaladni. A hat projektelemből álló támogatási Szerződés bruttó összege: 5 314 987 008 Ft. 
Ebből az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatása: 4 199 179 073 Ft 
Czerván György a térség országgyűlési képviselője elmondta: Mindkét projektről elmondható, hogy remek 
együttműködéssel valósultak meg a beruházó, a kivitelező és az önkormányzatok között. A tervezés során a 
lakosság minden kérését beépítették a kivitelezésbe. A fejlesztések azonban nem érnek véget, hamarosan 
átadjuk a 31. sz. főút térséget érintő felújítását és már elindult a 311. sz főút átépítésének tervezése is 21 
kilométer hosszan a hozzá kapcsolódó kerékpárúttal együtt. 
  

 

 
AZ ORSZÁG EGYIK LEGNEHEZEBBEN ELÉRHETŐ RÉGIÓJÁBAN 

FEJLESZTIK A FŐUTAT 
 

2022 májusában megkezdődött a 25. sz. főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakaszának 
fejlesztése. A 7 km hosszú, két megyét érintő beruházásnak köszönhetően 2025 nyarára a térségben 
biztonságosabb és gyorsabb lesz a közlekedés, valamint jelentősen csökkenni fog a baleseti kockázat is. 
A 25. sz. főút Heves megyei szakaszának építése teljes útzár mellett valósul meg Szentdomonkos és a 
bekölcei bekötőút között, ezért a felújítás ideje alatt terelőúton lehet majd közlekedni. 
A terelőútként kijelölt szakaszt a főút lezárása előtt felújították, így december 1-től fontos közlekedési 
változás lép életbe: A 25. sz. főút forgalmát a Tarnalelesz – Szúcs – Egercsehi közötti szakaszra, valamint 
Egercsehi belterületi szakaszára, illetve Bekölce belterületi és külterületi szakaszára terelik. Egercsehi 
belterületén a 2510. sz. úton egyirányú forgalmi rend bevezetésére kerül sor, az ellenirányú forgalom az 
Egercsehi, Petőfi S. utcát veheti igénybe. 
A 25. számú főút új szakaszának fejlesztésével új, teherbíróbb pályaszerkezet, a jelenleginél szélesebb 
burkolat, valamint a főút szerpentines szakaszán kapaszkodósáv épül ki. A főút 6,5 m burkolatszélességgel, 
3,25 m kapaszkodósáv szélesítéssel, 2 m padkaszélességgel, 13,75 – 15,75 m közötti koronaszélességgel 
épül ki. A plusz sávnak építése az erdős hegyoldalak miatt csak az egyes helyeken 8 métert is meghaladó 
magasságú támfalak építésével valósítható meg. Ezek műszaki paramétereinek meghatározásához a 
talajviszonyokat jól meghatározó vizsgálatokat már a beruházás tervezési fázisában elvégezték. A Heves 
megyei szakaszon összesen 24 helyen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig 4 helyen. A projekt során 
átépítésre kerül a Karácsony-völgyi-patak híd is. 
Riz Gábor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. sz. választókerület országgyűlési képviselője kiemelte: A 
fejlesztésnek köszönhetően a környék  30 éves álma válhat valóra, gyorsabban elérhetővé válik a főváros és 
térség lakói jó minőségű úton közlekedhetnek. 
Horváth László, Heves megye 2. sz. választókerület országgyűlési képviselője elmondta: A 
fejlesztésnek köszönhetően a térség új lendületet vehet, ugyanis ezáltal az észak hevesi országrész 
bekapcsolódik  az ország gazdasági vérkeringésébe. 
Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese arról számolt be, hogy: A munkaterület májusi 
átadása óta mintegy 10 kilométernyi utat már felújítottak. Ezt használhatják a közlekedők terelőútként, amíg 
a főút felújítását végzi a kivitelező. 
 
 
A fejlesztés a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában hazai forrás felhasználásával valósul 
meg. A kivitelezési feladatokat a HE-DO Építő Zrt. és SWIETELSKY Magyarország Kft. végzi, nettó 29 
milliárd Ft értékben. 
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ISMÉT HASZNÁLHATÓ MINDEN FORGALMI IRÁNY AZ M7 AUTÓPÁLYA 
ÉS A 67. SZ. FŐÚT CSOMÓPONTJÁBAN 

 
Ezúton tájékoztatjuk a Kedves Lakosságot, hogy a „67. sz. főút Kaposvár (észak) és az M7 autópálya 2×2 
sávosra történő bővítése – Látrány elkerülő szakasz” projekt előrehaladása kapcsán elkészült a turbó 
körforgalom a 67. sz. főút és az M7 autópálya déli oldali alcsomópontjában. 
Tekintettel arra, hogy a körforgalom használhatóvá vált, így az M7 autópálya előzőleg lezárt két csomóponti 
ága újból megnyitásra kerül. 
Az M7 autópálya és a 67. sz. főút csomópontja (135-ös jelzésű) 2022. december 3-tól (szombat) ismét teljes 
mértékben használható a közlekedés résztvevői részéről. 

 
 

 KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  
 

 

Jubileumi évfordulók 
2023. január hónap 

      

175 éve történt:(1848): 

Január 25. Pozsonyban megjelenik Széchenyi István Javaslat a magyar közlekedési ügy 

rendezésérül c. munkája. A létesítendő  vasúthálózat gerinceként az egymást Pest-

Budánál keresztező észak-déli (Kassa-Fiume), valamint a kelet-nyugati (Bécs—

Arad) két fővonalat jelöli meg.. Széchenyi programja szerepet játszik abban, hogy 

március 23-án Batthyány Lajos miniszterelnök őt kéri fel a Közmunka-és 

Közlekedésügyi Minisztérium megszervezésére és vezetésére. 

 

150 éve törtét:(1873): 

Január 01. A Magyar Keleti Vasút új díjszabást vezet be. 

 

125 éve történt: (1898): 

Január 26. Megkezdődik a villamos közlekedés a fővárosban az István út-Állatkert között. 

  

Január 29. A Magyar Keleti Tengerhajózási Rt. és a Kereskedelemügyi Minisztérium szerződést 

köt a Guluc, ill, Konstanza és a keleti kikötők közötti rendes gőzhajózási 

összeköttetésről. 

  

100 éve történt:(1923):  

Január 01. Hatályba lép a budapesti közúti és helyiérdekű villamos vasutak jogviszonyának 

rendezésérőé szóló rendelet. 

 Megkezdi működését a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. A közúti 

villamosokon kívül kezelésébe kerülnek a fogaskerekű, a sikló, a földalatti vasút és 

az autóbusz-közlekedés is. Ezzel a villamosvasutak a főváros tulajdonába kerülnek. 

Az autóbusz-közlekedés Székesfővárosi Autóbuszüzem (SZAÜ) néven önállósul. 

Január 08. Az Aeroexpressz alakuló közgyűlése.  

Január 30. Kiskunhalas újból engedélyt kap a kövezetvám szedésére. 

 

75 éve történt: (1948): 

Január 23. A MÁV összeállítja a háborús cselekmények során országhatáron kívülre került és 

haza nem tért vontatójárműveinek, motor-mellékkocsijainak listáját. Az összesítés 

1578 járművet tartalmaz. Kétharmaduk nyugat-európai vasutak hálózatán 

tartózkodik. 

Január folyamán: A gépjármű-külkereskedelemmel kizárólagosan a Mogürt foglalkozhat. A gépjármű 

exportot 1950-51-ben a Technoimpex intézi 1952. január 1-ig. 
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50 éve történt: (1973): 

Január 01. Felemelik a személyautók és motorkerékpárok éves adóját. Egyesítik a vezetői 

engedélyeket. A nemzetközi előírásnak megfelelően a rózsaszínű gépjárművezetői

 engedélyek érvényesek. 

Január 03. Elkészül a Budapest-Rákos-Nagykáta közötti 47 km hosszú vasúti pálya 

villamosítása. 

Január 13. A Malév 3db TU-154 típusú repülőgépet vásárol. 

Január 19. Bejelentik, hogy a Merkur 105 500 autóigényt tart nyilván. Az év során 67 000 

személygépkocsit importálnak. 

Január 30. Helvécia sorompó nélküli vasúti átjárón egy személyvonat és egy autóbusz 

összeütközik, 37 halott és 18 sebesült. 

 

25 éve történt: (1998): 

Január 01. Menet közben  a gépkocsivezetők nem használhatnak kézben tartott mobil telefont. 

 Bevezetik a próbajogosítványt. 

 Személyi igazolványok felmutatásával ingyen utazhatnak a Budapesti Közlekedési 

Vállalat, és a Volán társaságok és több helyi közlekedési vállalat járművein a 65 

éven felüli idősebbek. 

 Az M5-ös autópálya teljes szakaszát a személygépkocsik 1080 Ft-ért, a 

tehergépkocsik 4000 Ft-ért vehetik igénybe. 

Január 03. „Pontos csatlakozásokat és a közúti közlekedéssel is versenyképes eljutási időket 

szavatoló új menetrenddel, a jelenleginél színvonalasabb vasúti járművekkel próbál 

javítani az utasok előtt  alaposan megtépázott hírnevén 1998-ban a MÁV Rt.” -  

nyilatkozta a MÁV vezérigazgatója. A vasút 10 év alatt 60 millió utast veszített el. 

Ezen belül a legnagyobb arányú utasvesztés a hivatásforgalomban és az elővárosi 

forgalomban következett be.  

Január 05. 112 millió márkás hitelszerződést ír alá a MÁV Rt. és a Kreditanstalt für 

Wiederaufbau Bank.   

Január 08. Újabb kedvezményeket vezet be az M5-ös autópályán az Alföld Koncessziós 

Autópálya Rt. Olcsóbban autózhatnak a helyi lakosok, a rendszeres autópálya 

használók és a  nagybani piacra szállítók. 

Január 13.   A Volán Egyesülés és a szakszervezet aláírják a bérmegállapodást. 

Január 22. Átadják a Nyugati pályaudvar új főhomlokzatát. Felújítása mintegy 112 millió 

forintba. került.  

 
 

 

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.  
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Városi Közlekedés   

Előfizetési információk: 

A Közlekedéstudományi Egyesület lapja 

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

M E G R E N D E L Ő L A P 

A korábbi számok megvásárolhatók a KTE Titkárságán 

1066 Budapest, Teréz Krt. 38. 

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

E-mail: vk@ktenet.hu 

 

HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN! 
 
Hirdetési tarifáink: 
 

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

Tel/Fax: 353-2005, 353-0562   
 

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

elnöke 

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

