
 
 
 
 

 
 

 
 

A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
®

 HAVI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

   

TARTALOMJEGYZÉK 
 
TARTALOMJEGYZÉK ....................................................................................................................................... 1 
SZERVEZETI HÍREK ......................................................................................................................................... 1 
FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE ...................................................................................................................... 2 
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK .................................................................................................................................... 5 
KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK ...................................................................................................................... 23 
LAPSZEMLE .................................................................................................................................................... 25 

 

 
 

 SZERVEZETI HÍREK   
 
 
A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2023. február 23. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

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

megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 

Országos Elnökségi Ülés és kitüntetés átadó ünnepség 
 

Időpont: 2023. február 09. 10:30 

Helyszín: D50 Kulturális Központ és Hotel (1071 Budapest, Damjanich u. 50.) 

 

Titkárság Nyitvatartásának változása 

Tájékoztatjuk Tagjainkat és Partnereinket, hogy a KTE Titkársága a pénteki napokon zárva tart.  

A kollégák home office-ban látják el feladataikat. Személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban 

lehetséges. 

Minden más időpontban a szokásos nyitvatartás szerint várjuk Tagjainkat, Partnereinket, mely az alábbi 

linken érhető el: https://ktenet.hu/kapcsolat  

 

Titkárság ZÁRVA 

A KTE Titkársága 2023. február 9-én rendezvény miatt zárva tart. 

Minden más időpontban a szokásos nyitva tartás szerint várjuk Tagjainkat, Partnereinket. 

KTE Titkárság 

 
KTE tagkártyák 
 

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

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

 

 

 

2023. 

02 
február       ® hírlevél 

hírlevél  

https://ktenet.hu/kapcsolat
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Rendelkezés az SZJA 1%-áról a KTE javára 

Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkezett a 2022. évi személyi jövedelemadójának 1%-áról, 

támogasson bennünket azzal, hogy nekünk ajánlja fel az előző évi SZJA-ja 1%-át. Ehhez az alábbi linken 

letölthető rendelkező nyilatkozat használható: 

A személyi jövedelemadó bevallás határideje 2023. május 20. 

FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

XVIII. Regionális közlekedés aktuális kérdései

Időpont: 2023. április 04-05. 

Helyszín: Debrecen 

Szervező: Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet és a DKV Zrt. 

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

XXIII. Közlekedésfejlesztési és beruházási Konferencia

Időpont: 2023. április 18-20. 

Helyszín: Bükfürdő, Greenfield Hotel**** 

Szervező: Vas Megyei Területi Szervezet 

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

XVI. Vasútvillamosítási Konferencia

Időpont: 2023. május 09-11. 

Helyszín: Bikal, Puchner Kastély Élménybirtok**** 

Szervező: Baranya Megyei Területi Szervezet 

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

>>1% RENDELKEZŐ NYILATKOZAT a KTE JAVÁRA<<

https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://ktenet.hu/wp-content/uploads/2023/02/22EGYSZA.pdf
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A Közlekedési Kultúra Napja Megnyitója 

 
Időpont: 2023. május 

Helyszín: szervezés alatt 

Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat, ÉKM 

 

 
 

A Közlekedési Kultúra Napja Témavezető Konferencia 

 
Időpont: 2023. május 

Helyszín: Miskolc 

Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat, ÉKM 

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

 
 

Múltból a jövő felé – Örökségek és innovációk az M3 metróvonal 

infrastruktúra rekonstrukciója során 

 
Időpont: 2023. május 25-26. 

Helyszín: Budapest 

Szervező: Városi Közlekedési Tagozat, BKK Zrt. 

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

 
 

XIII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia 

 
Időpont: 2023. június 08-09. 

Helyszín: Győr 

Szervező: Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet,  

Széchenyi István Egyetem 

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

 
 

XVIII. Pályafenntartási konferencia 

 
Időpont: 2023. október 

Helyszín: szervezés alatt 

Szervező: KTE központ 

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

 
 

 

https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
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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VI. Magyar Közlekedési Konferencia - 47. Útügyi Napok 

 
Időpont: 2023. október 17-19. 

Helyszín: Hotel Eger & Park 

Szervező: Közlekedésépítési Tagozat, Közúti Szakosztály, KTE Heves Megyei 

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

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

 

 

KIS RENDEZVÉNYEK 

 
 

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. 

 

 
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 agrár-gazdaságtani vonatkozásai. 

 

A plenáris ülés résztvevői: 

 Dr. Birkner Zoltán, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)  
 Dr. Bói Loránd, közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkár, Építési és Közlekedési 

Minisztérium 
 Bődi Ivett, turizmus stratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató-helyettes, Magyar Turisztikai 

Ügynökség 
 Dr. habil. Keszey Tamara, kutatási rektor-helyettes, egyetemi docens, Budapesti Corvinus 

Egyetem  
 Prof. dr. Michalkó Gábor, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem  

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 konferencián a részvétel – előzetes regisztráció után – ingyenes. 
 

Programterv, regisztráció és további részletek a konferencia honlapján:  
 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatokozpontok/turizmus-tovabbkepzo-es-
kutatokozpont/konferenciak/ 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

 

 
 

Gödöllő, Salgótarján, Eger és Gyöngyös vonzáskörzetét érintően bővült 
a MÁV-START-nál elérhető viszonylati helyközi Volánbusz-bérletek köre 

 
2023. január 2.  

A MÁV-Volán-csoport folyamatosan fejleszti közös szolgáltatásait: már az Eger, Salgótarján, 

Gyöngyös és Gödöllő vonzáskörzetében közlekedő Volánbusz-járatokra érvényes helyközi 

viszonylati autóbuszbérletek is megválthatók a MÁV-START jegypénztáraiban és automatáiból. 

A legutóbbi, decemberi fejlesztések – a Budapest, illetve Gyöngyös, Gödöllő és a Galga-menti települések 

között felhasználható közös bérlet bevezetése, valamint a Volánbusz soproni helyi díjtermékeinek MÁV-

START rendszerében történő értékesítése után – ismét újabb Volánbusz-bérletek válthatók meg a MÁV-

START automatáiból és jegypénztáraiból: már az Eger, Salgótarján, Gyöngyös és Gödöllő 

vonzáskörzetében közlekedő Volánbusz-járatokra érvényes helyközi viszonylati autóbuszbérletek, valamint 

a komlói helyi termékek is elérhetők a vasúttársaságnál. 

Az így kiadott bérletekre a rendszer már ráírja az utazási viszonylatot, ezért azokhoz a bérletigazolvány 

kiváltása már nem szükséges, ugyanakkor a teljesárú bérlet személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, a kedvezményes bérlet pedig a kedvezményre jogosító igazolvány, illetve igazolás felmutatásával 

együtt érvényes. A bérletek visszaváltása csak az érvényességi idő kezdete előtt, 20 százalékos kezelési 

költség levonása mellett kezdeményezhető a MÁV-START ügyfélszolgálatán.  

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 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatokozpontok/turizmus-tovabbkepzo-es-kutatokozpont/konferenciak/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatokozpontok/turizmus-tovabbkepzo-es-kutatokozpont/konferenciak/
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/gyongyos-godollo-galgamenti-telepulesek-es-fovaros-kozott-mar-kozos-berlettel-lehet
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/soproni-dijtermekekkel-bovult-mav-start-jegyertekesitesi-rendszereben-elerheto-helyi
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helyi díjtermékei. Ezen helyi bérletek a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban is 

megválthatók. A vasúttársaság automatái az utasok rendelkezésére állnak a mostani fejlesztésben érintett 4 

település - Gödöllő, Salgótarján, Eger és Gyöngyös - autóbusz-állomásain is. 

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. 

 
 

Újabbakkal bővült a feltételes megállóhelyek listája 
 

2023. január 3.  

A decemberi menetrendváltáskor hat vasútvonalon tizennéggyel bővült azon – jellemzően alacsony 

utasforgalmú – megállóhelyek köre, ahol a vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha az utasok 

előre jelzik leszállási szándékukat, vagy várakoznak a peronon. A pontosabb közlekedést és 

üzemanyag-, illetve áram-megtakarítást is eredményező, 2021 óta több ütemben kiterjesztett 

feltételes megállási rendet gyorsan megszokták az utasok, nem okoz számukra problémát a leszállási 

szándék jelzése. 

A Balatonszentgyörgy―Tapolca―Ukk vonalon a Helikon InterRégió vonatokat érintően Gyenesdiás, 

Balatongyörök és Gógánfa megállóhelyek; a Pusztaszabolcs—Pécs vonalszakaszon Sáregres, Belecska, 

Szárazd, Regöly, Dúzs és Csibrák megállóhelyek; a Sárbogárd―Bátaszék―Baja vonalon Szekszárd-

Palánk megállóhely; a Nagykanizsa―Pécs vonalon egyes személyvonatok esetén Zákány megállóhely; a 

Vámosgyörk―Gyöngyös vonalon Kitérőgyár és Gyöngyöshalász megállóhely; a 

Budapest―Újszász―Szolnok vonalon pedig Zagyvarékas megállóhely esetében vezetett be feltételes 

megállási rendet a vasúttársaság. 

Az alacsony utasforgalmú megállóhelyeken történő áthaladással az esetleges késés egy része behozható, 

ezáltal várhatóan pontosabbak lesznek a vonatok. A feltételes megállás bevezetését követően javul az 

energiahatékonyság, azaz csökken a gázolaj- és áramfogyasztás is, mert álló helyzetből kevesebbszer kell 

újraindulni és felgyorsulni a vonatokkal. A módosítás jellemzően olyan megállóhelyeket érint, amelyeknél 

általában egész nap alacsony az utasforgalom, azaz a vonatok többségénél nincs fel- vagy leszálló utas. 

Korszerű motorvonatok esetén (Desiro, FLIRT és KISS) a leszállásjelző nyomógombok az ajtólapok belső 

oldalán, a visszajelző lámpák az utastérben elhelyezett mennyezeti kijelzőkön találhatók, melyek a 

megnyomás után jelzik az ajtónyitási szándék rögzítését. A vonatok a feltételes megállóhelyeken minden 

esetben megállnak, amennyiben a peronon vonatra várakozó személy tartózkodik, illetve akkor is 

amennyiben a mozdonyvezető nem tudja kétséget kizáróan megállapítani, hogy nincs le- vagy felszállni 

szándékozó utas. Abban az esetben, ha leszállásjelző berendezés meghibásodik, vagy olyan vonat 

közlekedik, amire az nincs telepítve, a vonat a megállóhelyen mindenképp megáll. 

A feltételes megállások bevezetéséről az érintett megállóhelyeken és a vonatokon tájékoztató táblákkal, 

hirdetményekkel, valamint a vonatokon, azok útvonalának állomásain, megállóhelyein hangos 

utastájékoztatással is felhívják az utasok figyelmét. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy a 

megállóhelyekre érkezés előtt időben jelezzék a leszállási szándékukat, illetve a peronokon olyan helyre 

álljanak, hogy a mozdonyvezető távolról is láthassa felszállási szándékukat. 

A feltételes megállás rendszerét, illetve a leszállásjelzést a MÁV-START már 2013-ban bevezette a 

Zalaegerszeg–Rédics vonalon közlekedő Bz motorvonatok esetében; illetve 2021 májusa óta a Pécs-

Gyékényes és a Nagykanizsa–Zalaszentiván szakaszokon is e rendszer szerint közlekednek a Pannónia 

InterRégió vonatok. Ugyanezen év szeptemberétől pedig a Kaposvár–Fonyód, a Sárbogárd–Bátaszék, a 

Bátaszék–Baja–Kiskunhalas, a Szentlőrinc–Sellye, a Pécs–Villány–Magyarbóly és a Villány–Mohács vonal 

kijelölt megállóhelyeivel bővült a lista. 2022 áprilisától előre jelezni kell a leszállási szándékot a 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/negy-volanbusz-allomason-lehet-mav-start-automatabol-vonat-es-buszjegyet-venni
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Székesfehérvár–Tapolca, a Pusztaszabolcs–Székesfehérvár és a Székesfehérvár–Sárbogárd vonal egyes 

megállóhelyein, valamint a tram-train járatok szegedi és hódmezővásárhelyi megállóhelyeinek többségén. 

Bevált a közös adatbázis, több ezer vonaton vagy buszon elhagyott 
tárgy került vissza a gazdájához 

 
2023. január 6.  

Tavaly tavasz óta kerülnek közös adatbázisba a MÁV-Volán-csoport vonatain és autóbuszain 

elhagyott tárgyak, 2022-ben összesen 18.770 darabot adtak le a vállalatcsoportnak, amiből csaknem 

11 ezer került vissza a tulajdonosához. Az elhagyott tárgyak tulajdonosai az éjjel-nappal elérhető 

MÁVDIREKT-nél érdeklődhetnek értékeik után. 

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

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

szemüveget, esernyőt, kulacsot és bizsukat felejtenek az utasok. A legértékesebb elhagyott tárgyak 

nagyságrendileg néhány százezer forintot értek. Az elmúlt évben 11.735 talált tárgyat adtak le a 

vasúttársaság, és 7035-öt a busztársaság részére. Ezek közül mintegy 11 ezer tárgy került vissza a 

tulajdonosához. 

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

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

jegyvizsgálatra tervezett, majd az évek során a MÁV Szolgáltató Központ által egyre több funkcióval bővített, 

egyedi mobilalkalmazás Talált Tárgyak funkciójának bevezetése volt 2019 novemberében. Az alkalmazáson 

keresztül rögzített talált tárgyak egyből megjelennek a MÁVDIREKT rendszerben, így a diszpécserek 

számára egyszerűbbé vált az elveszett tárgyaik iránt érdeklődő utasoknak való segítségnyújtás. 

A MÁV-Volán-csoport 2022-es fejlesztése során a MÁV-START-hoz hasonlóan a Volánbusz is 

központosított elektronikus talált tárgy-nyilvántartást vezetett be, 2022. március 1. óta pedig egységes 

adatbázisba kerülnek a vonatokon és a buszokon, valamint az állomásokon elhagyott értékek. Ezek a 

rögzítést követően egyből megjelennek a MÁVDIREKT rendszerében, így a közös adatbázisnak 

köszönhetően, a korábbiaknál lényegesen könnyebbé vált a talált tárgyak fellelése, függetlenül attól, hogy 

azt vonaton vagy buszon felejtette azt az utazó. 

Az utasok az éjjel-nappal hívható telefonszámok valamelyikén (+36 1 3 49 49 49, Telekom hálózatából +36 

30 499 4999, Yettel (volt Telenor) hálózatából +36 20 499 4999, Vodafone hálózatából + 36 70 499 

4999) érdeklődhetnek ott felejtett értékeik után. A visszaszolgáltatás a MÁVDIREKT által megadott 

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

Az elveszett tárgyakat általában a vonatokon és autóbuszokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók, autóbusz-

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

forgalmi irodáiban, ahol a tárgyakat nyilvántartják. Amennyiben az elveszett tárgy, bankkártya vagy okmány 

tulajdonosa név szerint azonosítható, a munkatársak eljuttatják a bankkártya-kibocsátónak, a megtalált 

személyes okmányokat pedig az azt kiállító hatóságnak (okmányiroda, OEP stb.). Abban az esetben, ha a 

tulajdonos személye nem azonosítható, a tárgyat az adott állomáson 8 napig, azt követően a kijelölt 

gyűjtőhelyeken általában 90 napig őrzik. A romlandó élelmiszereket természetesen csak rövid ideig tárolják, 

s ha senki sem keresi, megsemmisítik. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Államhoz kerülnek. 
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Aki a vonat tetejére felmászik, az életét kockáztatja! 
 

2023. január 10.  

Idén már többen szenvedtek súlyos égési sérüléseket, amikor vasútüzemi területen felmásztak egy 

szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára. A balesetekben ismét fiatalkorúak is érintettek. A 

MÁV kéri a szülőket és pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy 

vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos!   

 

A vágány melletti felsővezeték tartóoszlopára felmászva sérült meg súlyosan az a férfi, aki január 5-én 

Budapest-Keleti pályaudvar és Kőbánya felső állomás között szenvedett áramütést. Pár nappal később, 

január 8-án az esti órákban Eger-Rendező állomáson fiatalok játszottak vasútüzemi területen, ahova 

civileknek szigorúan tilos a belépés. Két fiatal fiú a vágányon álló, üres tartálykocsi tetejére mászott fel, a 

felsővezeték közelében pedig egyikük áramütést szenvedett. Egy 15 éves gyermeket a mentők súlyos égési 

sérülésekkel szállítottak kórházba, társa könnyebben sérült. 

2022-ben a MÁV hálózatán történt két hasonló baleset súlyos, életveszélyes sérültjei és halálos áldozata is 

18 éven aluli volt. 

A vasút veszélyes üzem! A közvetlen életveszély miatt a vasút üzemi területén belül tilos tartózkodni. Sok 

esetben, amikor valakik izgalmas időtöltést remélve, vagy egy jó fotó elkészítése érdekében a tiltott üzemi 

területre tévedtek – súlyos, vagy halálos sérüléssel kerültek kórházba, otthon már hiába várták őket.  

A tiltott helyen tartózkodás miatt bekövetkezett balesetek a vasúti utasforgalom részére kijelölt helyeken 

kívüli vasútüzemi területeken történnek (például a peronok mellett húzódó sínek, a nyílt vonal (pálya), a 

rendező pályaudvarok vagy akár azok a figyelmeztető táblával ellátott szolgálati átjárók, amelyeket kizárólag 

vasúti alkalmazottak használhatnak). Szigorúan tilos a járművek alá menni, illetve azok tetejére felmászni. 

Az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos 

következménnyel is járhat. 

A villamos felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül akár halálos 

áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) 

érintése életveszélyes. Az ilyen elektromos berendezéseken, velük összefüggő szerkezeteken, 

teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatóak a magyar feliraton kívül: az elektromos nagyfeszültségre 

utaló villám, és a „25 kV” feszültségi érték egyértelmű feltüntetése. 

A vasúti közlekedés során az utasok kizárólag az utasforgalom részére kijelölt területeken tartózkodhatnak, 

amelyeket például a vonatjegy megvásárlásához, a várakozáshoz, a vonatra szálláshoz vagy az utazáshoz 

használhatnak. 

 

A MÁV-Volán-csoport is bemutatkozik az Educatio Szakkiállításon 
 

2023. január 11.  

2023. január 12-14. között a továbbtanulás előtt álló fiatalokat várja a MÁV-Volán-csoport az Educatio 

Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, a Hungexpon.   

A többnapos oktatási expón az érdeklődők megismerhetik a MÁV-Volán-csoport duális képzését, a 

pályakezdő diplomás programot, a szakmai gyakorlati és szakdolgozat-írási lehetőségeket, valamint a 

vállalatcsoportnál hasznosítható szakképzéseket. A MÁV-Volán-csoport közel 50 négyzetméteres standján 

mozdony-szimulátorral, tabletes játékokkal, kvízekkel is várják az érdeklődőket. 
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Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon 200 kiállító és több mint ötvenezer látogató vesz részt 

évről-évre, ahol a továbbtanulás előtt álló fiatalok az intézmények hallgatóitól és oktatóitól érdeklődhetnek a 

képzésekről. 

Az ingyenesen látogatható eseményen 2023. január 12-14. között 10-től 17 óráig várják az érdeklődőket a 

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont „A” csarnokában (1101 Budapest, Albertirsai út 10.). 

Személyi változások a MÁV-START vezetésében 
 

2023. január 13.  

2023. január 19-től Mosóczi László tölti be a MÁV-START vezérigazgatói posztját. Mosóczi László 2022. 

májusáig az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkáraként felelt a közlekedéspolitikáért, 

korábban helyettes államtitkárként dolgozott. Előzőleg a vasúti szektorban meghatározó állami vállalatok 

vezetőjeként, a MÁV-START Zrt. alapító-vezérigazgatójaként és a NIF Zrt. felsővezetőjeként 

tevékenykedett.  

Keresztes Péter, a MÁV-START korábbi vezérigazgatója, a MÁV-csoportban stratégiai tanácsadói 

feladatokat lát el a jövőben. 

 
 

Február elejétől néhány vonalon változik a vasúti menetrend 
 

2023. január 20.  

Húsz percenként járnak a vasútvillamosok, több IC áll meg Püspökladányban 

December 11-én számos vasútvonalon új menetrendet vezetett be a MÁV-Volán-csoport. A 

szokásosan december második vasárnapjára időzített menetrendváltást megelőzően nem sokkal 

megalakult Építési és Közlekedési Minisztérium folyamatosan felülvizsgáltatja a menetrendet a 

vasúttársasággal, és a gazdaságfejlesztési célokhoz, a társadalmi igényekhez igazítja azokat. 

Február elejétől a MÁV-START több olyan változást is bevezet, melyek figyelembe veszik a lakossági 

észrevételeket, valamint Horvátország schengeni övezethez csatlakozása is lehetővé tesz menetrendi 

fejlesztést Pécs és Pélmonostor között, ezen kívül néhány vasútvonalon is módosul pár vonat 

menetrendje. A legjelentősebb előrelépés Szeged térségét érinti azáltal, hogy február 4-től sűrűbben 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/mav-volan-csoport_stand.jpg?itok=VXN_HU96
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közlekednek a vasútvillamosok a csúcsidőszakokban. A kedvezőbb csatlakozások érdekében a 

Volánbusz is a Tram-Trainhez igazítja egyes járatai menetrendjét Hódmezővásárhely térségében. 

A decemberi menetrendváltás óta beérkezett utasjelzések, lakossági észrevételek, valamint szakmai 

döntések alapján a vasúttársaság február 4-től ismét megállítja a Tokaj InterCity-ket Püspökladányban; 

Horvátország schengeni övezethez csatlakozása miatt február 6-tól több vonat szolgálja ki a nemzetközi 

utasokat Pécs és Pélmonostor között; a Villány―Mohács, a Hatvan―Somoskőújfalu, a Vác–

Balassagyarmat és a Hatvan―Aszód―Balassagyarmat vonalon néhány vonat menetrendje módosul, a 

Füzesabony―Miskolc viszonylaton pedig egy új éjszakai vonat is indul. A megrendelő minisztérium és a 

vasúttársaság közösen vizsgálja a menetrend további fejlesztési lehetőségeit, melyeket a szokásos 

évközbeni menetrend-módosítások alkalmával fog életbe léptetni. 

Szeged―Hódmezővásárhely közötti TramTrain-vonal 

Hazánkban és a térségben is kuriózumnak számító, Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő 

vasútvillamosokat a korszerűségüknek és a megbízhatóságuknak (kiemelkedő, csaknem 97 százalékos a 

pontossági mutató) köszönhetően egyre többen választják. 

Az utasok megszerették a TramTrain-rendszert, az utasforgalmi próbaüzemének kezdete óta már közel 

egymillió utazáshoz vették igénybe. Egy újabb bővítés, menetrendi fejlesztés pedig még inkább kedvez a 

térségben élőknek, és várhatóan növekedni fog a vasútvillamos népszerűsége. 

Február 4-től a munkanapok reggeli és délutáni csúcsidőszakában 20 percenként közlekedjenek a 

TramTrain-járatok, ezáltal még több utas szokhat át a közúti közlekedésről a kötött pályára. 

 Szegedről Hódmezővásárhelyre munkanapokon 5:20-tól 8:20-ig és 13:20-tól 17:20-

ig, Hódmezővásárhelyről Szegedre pedig 5:50-től 8:27-ig és 13:30-tól 17:27-ig járnak 20 

percenként a vasútvillamosok. 

 8:35-kor és 17:25-kor Szeged vasútállomás és Szeged-Rókus között is közlekedik TramTrain 

betétjárat. 

 A másik irányban Szeged-Rókusról 5:50-kor és 13:45-kor fog indulni új járat Szeged vasútállomásra. 

 A sűrítés miatt a Szeged és Békéscsaba közötti személyvonatok menetrendjét nem kellett 

megváltoztatni, azok továbbra is a már megszokott időben indulnak. 

A változó TramTrain-menetrendhez igazodóan Hódmezővásárhely térségét érintően egyes 

autóbuszjáratok indulási idejének kismértékű módosítását tervezi a Volánbusz a kedvezőbb 

csatlakozások biztosítása érdekében. Továbbá egyes, a reggeli és éjszakai peremidőszakban Mindszent és 

Szentes irányába meghirdetett járatok Hódmezővásárhely belterületén módosított útvonalon (Dr. Rapcsák 

András út–Szántó Kovács János utca–Jókai utca) közlekednek várhatóan. A buszok módosított 

menetrendjéről hamarosan a társaság honlapján tájékozódhatnak az utasok. 

Budapest―Szolnok―Debrecen vonal 

 Püspökladányból tavaly több mint 600 ezren utaztak vonattal, közülük több mint 180 ezren az InterCity-

ket választották, ezért különösen fontos az utazási igények megbízható és sűrű kiszolgálása. A 

lakossági észrevételeket figyelembe véve február 4-től mindkét irányban ismét megállnak 

Püspökladányban a Tokaj InterCity-k. (580, 582, 560, 562, 564, 566, 568, 586, 650, 652, 654, 656, 

658, 688, 588 számú vonatok). 

 A plusz megállások miatt a Tokaj IC-k menetrendje Hajdúszoboszló és Debrecen között kis mértékben 

módosul, a debreceni tartózkodási idő 1 perccel csökken. 

 A megállások bővülésével Püspökladányban visszaáll az óránkénti IC-közlekedés. A reggeli és délutáni 

csúcsidőben 20 percenként indulnak járatok Debrecen és Püspökladány között. Nem feláras vonatként 

a Debrecen és Budapest között óránként járó  Civis InterRégiókat választhatják az utasok, illetve a 

reggeli és délutáni csúcsidőszakokban Püspökladány és Debrecen között több személyvonat is 

közlekedik. Az InterCity-ken kívül a főváros és Püspökladány között a Hargita és Corona InterCity-vel, 

valamint a Transilvania-Szamos és Hortobágy EuroCity-vel is utazhatnak utasaink. 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/tram-train-jarmubeszerzes-szeged-hodmezovasarhely-viszonylatra
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/tram-train-jarmubeszerzes-szeged-hodmezovasarhely-viszonylatra
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Pécs―Villány―Magyarbóly―Pélmonostor vonal 

Horvátország schengeni övezethez csatlakozása miatt megszűnt a határellenőrzés. Ez lehetővé tette, 

hogy a magyarbólyi határállomáson a tartózkodási idők csökkenjenek, ezért február 6-tól jelentősen 

módosul a menetrend, és bővül a kishatárforgalmi vonatok száma. Az utazások megkönnyítését is szolgáló 

intézkedésektől az utasforgalom növekedését várja a vasúttársaság. 

 A Pécs–Magyarbóly–Pélmonostor (Beli Manastir) viszonylatú vonatok (8110, 8124, 8116, 8126,  8123, 

8133 számú) Pécs és Magyarbóly között változatlan menetrend szerint közlekednek, Magyarbóly 

állomáson csak 1 percet tartózkodnak. 

 A Pélmonostorról Pécsre 7:20-kor induló személyvonat (8117) később közlekedik, Magyarbóly 

állomáson 12 percet tartózkodik. Magyarbóly és Pécs között változatlan menetrend szerint folytatja az 

útját. 

 A Pélmonostorról Pécsre 19:17-kor induló személyvonat (8111) később közlekedik majd (új száma 

8121 lesz). Magyarbóly állomáson csak 1 percet tartózkodik. 

 Az eddig Pécs és Magyarbóly között közlekedő vonatok közül két pár hosszabb viszonylaton, Pécs és 

Pélmonostor között szállítja az utasokat. Ez a Pécsről 8:50-kor és 18:50-kor, Magyarbólyból pedig a 

10:14-kor és 14:14-kor induló járatokat érinti. (8122, 8118, 8115 és 8113) 

 A jelenleg még Villányból Magyarbólyba 14 órakor induló vonat (8144) megszűnik, azonban késő este, 

20:26-kor is el lehet jutni Villányból a határállomásra (8148). 

 A Magyarbólyból Pécsre 21:22-kor induló vonat (8121) 2 perccel később közlekedik Villányig (a száma 

8131-esre változik). 

Villány―Mohács vonal 

A Pécs―Villány―Magyarbóly―Pélmonostor vonal változásaihoz igazodva néhány mohácsi vonat 

menetrendje változik február 6-tól: 

 A Mohácsról Villányba eddig 19:25-kor induló személyvonat (38811) 25 perccel később, a 22:05-kor 

induló járat (38821) pedig 2 perccel később közlekedik. 

 A Pécsről Mohácsra 20:50-kor induló vonat (38818) Pécsbánya-Rendező és Mohács között 2 perccel 

később közlekedik. 

 A Pécs és Mohács közötti, Villányból 23:27-kor továbbinduló járat (38828) Villányból 23:30-kor fog 

közlekedni. 

Füzesabony―Miskolc vonalszakasz 

 A délutáni műszakból való hazajutás biztosítása, valamint füzesabonyi csatlakozással megteremthető 

további miskolci eljutási lehetőségek érdekében február 4-től mindennap 22:55-kor új éjszakai vonat 

(5048) közlekedik Füzesabonyból Miskolcra. 

Hatvan―Somoskőújfalu vonal 

 A Hatvanból Somoskőújfaluba 6:12-kor induló személyvonat (5812) 4 perccel, a Somoskőújfaluból 

Hatvanba 5:12-kor induló vonat (5839) pedig 3 perccel korábban közlekedik február 4-től Hatvan és 

Apc-Zagyvaszántó állomások között, így a főváros felé biztosítható csatlakozás a Hatvanból 6:43-kor 

továbbinduló 509-es számú InterRégió vonatra. 

Vác–Balassagyarmat vonal 

 A szombaton, vasárnap és ünnepnap Diósjenő és Drégelypalánk között közlekedő 32262-es számú 

S750-es vonat 4 perccel később, 10:30-kor indul tovább Drégelypalánkra. 
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Hatvan―Aszód―Balassagyarmat vonal 

 A Hatvanból Balassagyarmatra 9:22-kor induló S780-as vonat (33522) 8 perccel korábban közlekedik a 

Hatvan–Aszód viszonylaton 

Fejér megyében változó buszmenetrendek 

Február 4-től Fejér vármegyében módosul a 702-es és 704-es számú autóbuszvonalakon egyes járatok 

indulási ideje is a Budapest–Székesfehérvár vasúti vonalon biztosított vonat-busz csatlakozások további 

javítása érdekében. 

A február elején módosuló vasúti menetrendekről, valamint a korábbi változásokról részletes 

tájékoztatás érhető el a www.mav.hu/ujmenetrend oldalon, a MÁV honlapján pedig a Belföldi utazás / 

Menetrendek / Közforgalmú menetrendek menüpontban. 

 
Tavaly másfélszeresével nőtt a bevétel a bliccelők által befizetett  

büntetésekből 
 

2023. január 25.  

Tavaly több mint tízmillióval többet, 29 millió forint pótdíjat fizettek be a jegy nélkül utazók a 

vasúttársaságnak, az egy évvel korábbihoz képest. 

A MÁV-START jegyvizsgálói 2021-ben 16 420 esetben, 2022-ben pedig 17,5 százalékkal többször, 19 301 

esetben szabtak ki büntetést a jegy nélkül utazók részére. A 2021-ben kiállított büntetések közül 18,7 millió 

forint értékben 3510-et, míg a tavalyiak közül 29 millió forint értékben  5152-et sikerült lezárni. A legnagyobb 

egyösszegű befizetés mindkét évben május hónapban érkezett: ez 2021-ben 320 738 forint, 2022-ben pedig 

301 941 forint volt. Jelenleg több mint 67 ezer utas, több mint 150 000 tartozását kezeli a vasúttársaság 3,7 

milliárd forint értékben. 

A büntetések többsége menetjegy hiánya miatt keletkezik, ami azt jelenti, hogy az utas, a vonatra történő 

felszállás előtt nem vásárolta meg menetjegyét. Az ilyen utasok jellemzően nem trükköznek, egyszerűen 

kivárják, amíg a jegyvizsgálatnál sorra kerülnek, ahol értelemszerűen kiderül a hiányosság. Az előzetes 

menetjegyváltás elmulasztására legtöbb esetben időhiányra hivatkoznak, azaz az utas nem szánt elegendő 

időt a vonatindulást megelőzően a menetjegyváltásra.  

A bliccelő utasok menetjegyüket már csak emelt összegű pótdíj megfizetése mellett pótolhatják. A pótdíj 

összege a vonaton 2600 forint, míg utólagosan fizetve 8000 forint. Amennyiben a bliccelő a bírságot nem 

fizeti meg 30 napon belül, úgy már 12 000 forintos pótdíjat kell fizetnie, és a követelés a kezelési- és 

postaköltséggel, illetve adott esetben késedelmi kamattal is növekszik. A bírságot kapott bliccelők a nagyobb 

problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. 

Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást 

is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat. A fizetést megtagadók esetében azonban a bírósági 

végrehajtók a jövedelemből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget, míg az adósság nem rendeződik, 

vagy rosszabb esetben a bliccelő ingatlanjára vethetnek ki végrehajtási jogot. Olyan is előfordult már, hogy 

egy adós veterán autóját foglalták le a nagy összegű adósság fejében. A magas összeggel tartozók ellen a 

vasúttársaság büntető feljelentést tehet, mivel az már csalásnak minősülhet. 

A vasúttársaság elsődleges célja nem a büntetések számának növelése, hanem az, hogy felhívja a figyelmet 

a jegyváltás fontosságára. Ennek érdekében folyamatos fejlesztésekkel segíti az utasokat, hogy a lehető 

legkönnyebben jussanak menetjegyükhöz, például a MÁV App, az Elvira, valamint a növekvő számú 

jegyautomaták funkcióinak bővítésével. Ezek mellett széleskörű kedvezményrendszer segítségével is arra 

törekszik, hogy növekedjen az érvényes menetjeggyel, illetve bérlettel utazók száma. 

Az alábbi linken összefoglaló olvasható a büntetéssel kapcsolatos tudnivalókat: 

https://www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/adatkezelesi-tajekoztato-fennallo-tartozas-ervenyesitesehez 

http://www.mav.hu/ujmenetrend
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2022-2023-evi-kozforgalmu-menetrend
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2022-2023-evi-kozforgalmu-menetrend
https://www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/adatkezelesi-tajekoztato-fennallo-tartozas-ervenyesitesehez
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Már Békéscsaba felé is lehet Okosjeggyel utazni 

 
2023. január 27.  

Több mint félmillió Okosjegyet vásároltak eddig a MÁV-START járataira 

Január 29-étől már a Békés InterCitykre is váltható jelentős kedvezményeket biztosító Okosjegy a 

Budapest és Békéscsaba közötti utazásra. 

A legújabb Okosjegyet két díjszinten, a Budapest és Kétpó viszonylatra 1599 és 1999 forintért; Budapestről 

Mezőtúrra, Gyomára, Mezőberénybe, Muronyba és Békéscsabára 2399 és 2799 forintért lehet 

megvásárolni, csak másodosztályon. Azok az utasok, akik az interneten és MÁV appon váltható Okosjegyet 

választják, akár 76 százalékkal kedvezőbb áron utazhatnak a Békés InterCity járatokon a pénztárban váltott 

teljes árú jegyhez képest. Az elérhető megtakarítás a viszonylattól függően 12-76 százalék. Az Okosjegy ára 

magában foglalja a helybiztosítás díját is, további kedvezmény a jegyárból nem vehető igénybe. 

2022-ben és idén januárban a szegedi vonalon 129 ezer másodosztályú és több mint 39 ezer első osztályú, 

a Balatonra közel 18 ezer másodosztályú és 6 ezer első osztályú Okosjegyet váltottak; 

Debrecenbe/Nyíregyházára ezzel a lehetőséggel 146 ezren utaztak másod-, és 66 ezren első osztályon; 

Pécsre 71 ezren választották másod-, és 44 ezren első osztályú utazáshoz, Zalaegerszegre pedig a 2022. 

decemberi bevezetés óta 4 ezren váltottak másodosztályú Okosjegyet. Azaz összesen 525 ezer Okosjegyet 

váltottak 2022-ben és idén januárban 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. 

 
 

Tavaly közel 700 millióan utaztak a MÁV-START, a MÁV-HÉV és a 
Volánbusz járatain 

 
2023. január 29.  

Budapest, 2023. január 29. – Tavaly mintegy 699 millió utazásról gondoskodott a MÁV-Volán-csoport. 

Idén a közösségi közlekedés térnyerésének lendületet adhat az üzemanyagárak emelkedése, a 

decemberben életbe lépett, a  korábbiaknál is utasközpontúbb új menetrend, a teljessé vált 40 

darabos KISS motorvonatflotta és a szinte már csak korszerű motorvonatokkal kiszolgált elővárosi 

vasúti forgalom. Továbbá a Volánbusz 2018 óta több mint 1800 új és komfortos járművel bővülő 

autóbusz-állománya is hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen tegyék le az autót és válasszák a 

közösségi közlekedést. 

A MÁV-START járatain 2022-ben közel 97 millió, a MÁV-HÉV járatain 63 millió fizető utas utazott vonattal. 

Ez annak figyelembe vételével is jó eredmény, hogy az év elején még éreztette hatását a pandémia és a 

korlátozások egy része, ám az utasforgalom már alig marad el a járvány előtti utolsó év, 2019 adataihoz 

képest. Az otthoni munkavégzés számos munkakör esetében részlegesen azóta is megmaradt, ennek 

hatására – a MÁV-START adatai alapján – eltolódás mutatkozik a bérletvásárlások felől a menetjegyes 

utazások irányába. 

Más szempontból is a vásárlási szokások változása érzékelhető, ugyanis egyre nagyobb teret nyernek az 

online és önkiszolgáló felületek. Az online, azaz az Elvira menetrendi tervezővel vagy a MÁV applikációval 

jegyet váltó utasok aránya a tavalyelőtti 28 százalékról 35 százalékra emelkedett 2022-re a MÁV-START 

esetében. Mobilalkalmazással vásárolt az utasok 24 százaléka, az Elvirán pedig 11 százaléka. A MÁV-

START pénztári értékesítése a 2021-es 42 százalékról 38 százalékra esett tavaly, a fedélzeten vásárolt 

jegyek aránya 16 százalékról 9 százalékra mérséklődőtt, míg az automatás jegyvétel részesedése 12 

https://jegy.mav.hu/
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százalékról 18 százalékra emelkedett. Ez utóbbi köszönhető annak is, hogy a legutóbb megrendelt 375 új 

jegykiadó automata túlnyomó részét (350 darab) már kihelyezte tavaly a MÁV-START. Jelenleg már több 

mint félezer automata áll az utasok szolgálatában főként Budapest elővárosi hálózatán és a jelentősebb 

forgalmú vidéki, illetve balatoni állomásokon, megállóhelyeken. 

Tavaly nem csak többen utaztak, de hosszabb távot is tettek meg: míg 2021-ben 3,1 millárd utaskilométert 

regisztrált a MÁV-START, addig 2022-ben már 4,75 millárd. Az a tendencia is megmutatkozik, hogy a rövid 

távú utazások száma a fővároson kívül lecsökkent, a város és város közötti hosszabb távú utazások száma 

viszont növekvő pályán van. Ide sorolható az is, hogy tavaly a Tram-Train hálózaton 847 ezer utazás volt 

Szeged és Hódmezővásárhely között, az utasforgalmi próbaüzemének kezdete óta pedig már közel 

egymillió utazáshoz vették igénybe a vasútvillamos-járatokat. 

Visszatérnek az utasok Budapest elővárosi vonalaira is 

Budapest 15 elővárosi vasútvonalán zajlik Magyarország személyszállítási forgalmának döntő többsége, 

melyek közül utasforgalom szempontjából az első helyeken a MÁV-HÉV Zrt. vasútvonalai állnak. A HÉV 

vonatai szállítják a kötöttpályás városi- és elővárosi forgalom több mint felét. Bár az elővárosi HÉV-

vonalakon összességében a fizető utasok száma a járvány előtti mértéket még mindig nem érte el, 

átlagosan mintegy 90%-os arány tapasztalható, de az utasszám ismét határozott növekedésnek indult. 

Minden HÉV-vonalon 30%-kal nőtt az utasok száma, amely a menetdíjbevételek növekedésében is 

megnyilvánult. 

Kajla és az Okosjegy is bejött az utazóknak 

Az új díjtermékek népszerűsége is kedvezően alakult. Az időben jegyet váltók számára rendkívül  kedvező 

áron megváltható Okosjegyekből 172 ezret adtak el 2021-ben, míg tavaly már 487 ezret, – köszönhetően 

annak is, hogy több új viszonylatra is kiterjesztette a MÁV-START. Már Okosjeggyel utazhatunk Pécs, 

Veszprém, Zalaegerszeg és a mai naptól Békéscsaba felé is. A Dunakanyar napijegyből a duplája, 3100 

darab kelt el, annak ellenére, hogy sokszor nem volt hajózható a Duna az alacsony vízszint miatt. A Kajla 

jegyek is kiemelkedően népszerűek voltak: 2021-ben összesen 76 ezret váltottak, míg 2022-ben 122 900-at. 

A nyári időszakban 48 ezerrel több ilyen jegyet váltottak, mint 2021-ben. A Balaton24/72 termék tovább tudta 

növelni a sikerességét. A szezonális jelleggel bevezetett Balaton24 változata a korábbi évhez képest még 

több helyközi buszjáratra és vasúti vonalszakaszra volt érvényes, ennek is köszönhetően  2021-ben eladott 

29 ezer jegy után 2022-ben már 35 ezret értékesítettek. 

Kánikula idéjén irány a Balaton 

A 2021-es egész szezon alatt elért évtizedes rekordnál is többen választották a MÁV-START járatait a 

Balatonhoz történő utazáshoz. A menetrendi fejlesztések, a gyakoribb eljutási lehetőségek, a korszerűbb 

járműpark is éreztették a pozitív hatásukat. A teljes szezon során több mint 3 millióan utaztak vonattal a 

tóhoz, vagy onnan tovább, illetve a balatoni állomások között. Azonban nemcsak a megugrott utasszám 

fémjelezte a tavalyi évet, számos kedvezménnyel is igyekezett a társaság népszerűsíteni a járatokat mind a 

távolsági, mind a turisztikailag kiemelt vonalain. A 2022-es főszezon elejére több tóparti állomásra és 

megállóhelyre is telepített jegyértékesítő automatát a vasúttársaság, a számuk így 37 darabra nőtt a 

balatonparti állomásokon. Ennek is köszönhetően a Balatont érintő utazásra szóló jegyekből a 2021-es 180 

ezer darabos értékesítéssel szemben a tavalyi főszezonban közel 510 ezer darabot automatákból vásároltak 

az utasok. 

Toplistás napok, vonalak és állomások 

A legforgalmasabb nap augusztus 26-a volt, amikor 316 ezren vették igénybe a vasutat. Ezen a napon 

érvényes volt az egységesen 2000 forintos alkalmi Tűzijáték-jegy, amiből több mint 14 ezret adtak el. 
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A vasútvonalak élmezőnyét a H5-ös (szentendrei) HÉV-vonal vezeti éves szinten több mint 26 millió 

utazással, a második helyen a több 14 millió utazást biztosító gödöllői (H8-as HÉV) áll, míg a 

harmadik  Budapest–Vác–Szob vonal, évi 11,4 millió utassal, ezen a vonalon jórészt már emeletes KISS 

motorvonatok teszik kényelmesebbé és megbízhatóbbá az ingázást. A csak Budapesten belül közlekedő 

H7-es csepeli HÉV utasszáma ismét dinamikus növekedésnek indult, 11,1 millió utast szállított, míg a H6-os 

HÉV-en Ráckeve és Budapest között több mint 10 millió utazás történt. 9,2 millióval igen jól szerepelt a 

ceglédi, ezt 8,7 millióval követi a székesfehérvári vonal. 

A távolsági viszonylatok sorában a Budapest és Győr közötti áll az élen 970 ezer utassal, a főváros és 

Debrecen között 820 ezren, míg Budapest és Szeged között 680 ezren szálltak vonatra tavaly. 

A legforgalmasabb pályaudvar a Nyugati, ahol 18 millió utas fordult meg 2022-ben, az állomások közül 

kiemelkedik Vác 3,7 millió utasával, a szintén ugyanezen a vonalon található a legforgalmasabb megálló, 

Dunakeszi-Gyártelep 2 millió utassal. Különleges helyzetben van Filatorigát megállóhely a H5-ös HÉV-en, 

ahol fesztivál időszakban naponta, irányonként 187 vonat érkezik, így Magyarország legforgalmasabb vasúti 

pontjává válik. 

Rekordot döntött a kerékpáros jegyváltás is: 2020-ban 613 ezer, 2021-ben 647 ezer kerékpárhoz köthető 

jegyet értékesített a MÁV-START, 2022-ben már több mint 1 millió 40 ezer kerékpáros jegyet vettek a 

bringások. 

Volánbusz 

A Volánbusz 2022-ben 6,9 milliárd utaskilométer-teljesítménnyel 539 millió utast szállított a járművein. Az 

utazási kedv is kezd visszatérni, a járvány előtti teljes év, 2019 utasforgalmának már több mint 80 százalékát 

elérte a busztársaság. A helyközi szolgáltatás mellett a Volánbusz helyi járatai 64 település lakosságát 

szolgálják ki, a nagyvárosok közül Szegeden 35, Egerben 28, Győrben 25, Székesfehérváron csaknem 20, 

Nyíregyházán 13, Szolnokon pedig csaknem 12 millióan utaztak a társaság helyi járatain. 

Az eladási arányokat tekintve az összes országosan eladott helyi és helyközi díjtermék 82 százalékát a 

buszok fedélzetén, 8 százalékát pénztáraknál, 3-3 százalékát automatákból, illetve mobiljegyként, a 

fennmaradó részt pedig ügynöki rendszerben, a MÁV-START jegyértékesítési rendszerében, illetve 

internetes csatornákon vették meg tavaly. 

A Volánbusz esetében – hasonlóan a MÁV-START-hoz – a Kajla-jegyek értékesítésében egyértelműen a 

nyár volt a csúcsidőszak: a nyári vakáció ideje alatt 14 700-an, a téli szünetben 1 300-an, a tavaszi 

szünetben pedig 550-en vásároltak Kajla-jegyet. 

 
 

 
 

Bővülő szolgáltatásokkal és új díjakkal kezdi az új évet a MOL Bubi 
  

Budapest, 2022. december 23. – Változnak a MOL Bubi közbringa-szolgáltatás díjai január 19-től. Ezzel 

együtt a szolgáltatás is fejlődni fog, hiszen jövőre újabb gyűjtőállomások és több száz vadonatúj 

kerékpár állhat forgalomba, azaz a tavaly májusi indulása óta duplájára nő a kerékpárok száma. 

  

Jövő év elején bővül a MOL Bubi szolgáltatási területe, több száz kerékpárral nő az eszközpark, ennek 

megfelelően változik a rendszer használati díja is. A havi bérlet ára 2023. januártól 1000 forint, az éves 

bérlet 8500 forint, a percdíj 40 forint lesz, a díjmentes időszak továbbra is 30 perc marad. A rendszerben a 
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havi és éves bérlet megváltásával egyszerre két kerékpárt lehetett használni, – a nemzetközi gyakorlatnak 

megfelelően - a második kerékpárért percdíjat számol fel a rendszer. 

  

A MOL Bubi eszközparkja jelentősen nőtt a 2021-es megújulása óta és dinamikusan bővült a közbringra-

rendszer szolgáltatási területe. A szolgáltatás szinte minden rekordot megdöntött és mai napig hihetetlenül 

népszerű. A korábbihoz képest bővebb szolgáltatás már nagyobb karbantartási és üzemeltetési költségekkel 

is jár. A bevételek növelése biztosítja, hogy még több gyűjtőállomás és modern kerékpár álljon a 

felhasználók rendelkezésére. 

  

Továbbra is versenyképes, vonzó feltételekkel lehet elérni a közbringákat: a rendszer 2021-es megújulása 

előtti tarifákhoz képest még mindig jelentősen alacsonyabb díj ellenében, mindössze ezer forintért lehet egy 

hónapra bérletet venni. Ezért az összegért gyakorlatilag korlátlanul lehet használni a MOL Bubikat, hiszen a 

felhasználók 98 százalékban 30 percnél rövidebb időre veszik fel a kerékpárokat, erre az időre pedig nem 

kell percdíjat fizetni. 

  

2022 a MOL Bubi bővülésnek éve 

  

A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a fővárosiak igényeit kiszolgálva a lehető legtöbb ügyfél 

számára elérhetővé váljon a szolgáltatás, ezért a társaság az elmúlt időszakban folyamatosan bővítette a 

közbringa-rendszert. Idén 500 vadonatúj MOL Bubi bicikli állt forgalomba, legutóbb október elején 200 

vadonatúj kerékpárral nőtt az állomány. Ma már összesen 2060 közbringa áll az ügyfelek rendelkezésére. 

  

A társaság a kerékpárok száma mellett a szolgáltatási területet is folyamatosan növeli: jelenleg összesen 

178 gyűjtőállomáson lehet felvenni és leadni a kerékpárokat. A BKK tervei szerint ez a szám jövőre tovább 

emelkedhet. Legutóbb a Terézvárosban adtak át 4 vadonatúj gyűjtőállomást, valamint a megújult Blaha 

Lujza téren is két állomás várja a felhasználókat. 

  

A közbringa-rendszer a felhasználóbarát applikációnak, a könnyű regisztrációnak és a jobb kerékpároknak 

köszönhetően a tavaly májusi megújulása óta sorra döntötte a rekordokat, idén november közepén pedig 

átlépte a 4 milliós utazásszámot. 

 

Újabb modern trolibuszokat kapnak a budapestiek 
  

Budapest, 2023. január 5. – Tovább bővül a fővárosi járműpark, miután januárban 10 vadonatúj 

Solaris–Škoda Trollino 18 típusú csuklós trolibusz érkezik Budapestre. A korszerű, alacsony padlós 

trolibuszok annak a 48 járműből álló flottának a darabjai, amelyek szinte még 2014-es áron kerülnek a 

fővárosba. 

  

Az év elején ismét bővül a budapesti trolibuszflotta 10 új, modern Solaris–Škoda Trollino 18 típusú csuklós 

járművel. A járművek a csehországi Plzenből érkeznek Budapestre, az átvételük folyamatosan és 

ütemezetten zajlik. A korszerű és alacsony padlós új járművekkel a sikeres tesztek után a 75-ös, 76-os, 77-

es, 80-as és 82A vonalakon találkozhatnak majd az budapestiek. 

  

2022. szeptember 22-én érkezett az első új troli Budapestre, amelyet novemberben továbbiak követtek. A 

2022-ben érkezett 6 trolibusz mindegyike utasforgalomban közlekedik. Jelenleg összesen 66 Solaris–Škoda 

Trollino típusú trolibusz szállítja az utasokat a fővárosban, közülük 36 csuklós Trollino 18-as. 

  

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

üzemmódban is képesek megtenni. Az új járművek műszaki kialakítása megegyezik a már forgalomban lévő, 

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

modellfrissítéskor – a különbségek már a 2021-ben érkezett két csuklós járművön is láthatók. 

  

  

https://bkk.hu/hirek/2022/10/ujabb-tobb-szaz-vadonatuj-mol-bubi-kerekpart-hasznalhatnak-a-fovarosiak.8159/
https://bkk.hu/hirek/2022/10/ujabb-tobb-szaz-vadonatuj-mol-bubi-kerekpart-hasznalhatnak-a-fovarosiak.8159/
https://bkk.hu/hirek/ujabb-allomasokkal-bovul-a-millios-rekordot-elero-mol-bubi.8387/
https://bkk.hu/hirek/2022/09/mar-budapesten-van-az-uj-trolibusz.8139/
https://bkk.hu/hirek/2022/12/ujabb-korszeru-trolibuszokkal-lehet-utazni-budapesten.8639/
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A BKK a legkedvezőbb feltételek mellett bővíti a trolibuszállományt 

 

A fővárosi trolibuszpark annak köszönhetően gazdagodik, 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. 

 

Az utazási igényekhez igazítja a dél-pesti fonódó hálózat járatainak 
menetrendjét a BKK 

  

Budapest, 2023. január 5. – Új menetrendet vezet be a BKK január 7-től a dél-pesti fonódó hálózaton, a 

2-es, a 2M, a 2B, a 24-es, az 51-es és a 51A villamosokon. A módosításnak köszönhetően a 2B 

villamos rövidebb idő alatt érhet Pesterzsébet felől a belvárosba, és megváltozik az 51A villamos 

végállomása is. Az új menetrendek a H6-os HÉV érkezési időpontjaihoz is igazodnak. 

  

Az utasforgalmi adatok elemzése és több infrastrukturális fejlesztés teszi lehetővé a dél-pesti fonódó 

hálózaton új menetrend bevezetését. Az új menetrend szerint január 7-étől az 51A villamos Ferencváros 

vasútállomás – Málenkij Robot Emlékhely helyett a Koppány utcáig közlekedik, ezáltal a bevásárlóközpont 

könnyebben megközelíthető a Mester utca térségéből. Az 51A villamos egész nap jár majd, az 51-es viszont 

továbbra is csak csúcsidőben közlekedik. A Mester utca belső szakaszán a villamosok a szokásos 

időközönként követik egymást, de több 51A jár majd, mint 51-es villamos. 

  

A tavaly indult 2B villamos népszerű a BKK ügyfelei körében, mivel közvetlen eljutást biztosít a belváros felé 

tartóknak Pesterzsébet felől. Az új menetrendnek, a járművezetői váltások időszükségletének 

csökkentésével és a villamosok közlekedését előnyben részesítő lámpaprogram módosításának 

köszönhetően akár 3-4 perccel rövidülhet a járat menetideje. 

  

Sűrűbben, a reggeli csúcsidőben is a HÉV-hez hangoltan, 12 percenként jár a 24-es villamos. 

  

Szintén sűrűbben jár a 2-es villamos reggel csúcsidőben, amely a Közvágóhíd térségében az irodaházak 

kiszolgálása szempontjából, illetve a HÉV-vel érkező utasoknak is kedvező lesz. A hangolás miatt a 2M 

villamos reggel 8 percenként közlekedik majd. 

 

Tovább javulnak Rákos-mente közösségi közlekedési kapcsolatai 
  

Budapest, 2023. január 6. – Tovább fejlődnek a XVII. kerület közlekedési kapcsolatai január első 

hétvégéjétől, hogy gyorsabban és kényelmesebben lehessen eljutni Rákos mentéről az Örs vezér 

terére és a főváros egyéb területeire. A múlt évben lezajlott társadalmi egyeztetés alapján 

megvalósuló fejlesztéseket két ütemben vezeti be a BKK: tavaly decemberben már módosult a 261E 

járat útvonala, január 7-től pedig erősödik a rákoscsabai gyorsjáratok szerepe, és több kisebb-

nagyobb változás szolgálja a javuló közlekedési szolgáltatást a 161-es buszcsalád, a 97E, a 176E, a 

276E és a Pesti úti buszjáratok vonalán. 

  

Az elmúlt években Rákos-mente több lépcsőben közvetlen metrókapcsolatot kapott Rákoscsaba, Rákoskert 

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

https://bkk.hu/hirek/2021/10/negyvennyolc-jarmuvel-bovulhet-a-fovarosi-trolibuszallomany.6886/
https://bkk.hu/hirek/2021/10/negyvennyolc-jarmuvel-bovulhet-a-fovarosi-trolibuszallomany.6886/
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egyéb városrészekkel való közösségi közlekedési kapcsolatok bővítése, javaslatáról 2022 nyarán 

tartott társadalmi egyeztetést, majd a terveket a beérkezett észrevételek alapján, a XVII. kerületi 

Önkormányzattal is egyeztetve módosította. 

  

A térséget érintő közlekedési fejlesztések első üteme már tavaly decemberben érvénybe lépett, erről a {BKK 

oldalán} lehet bővebben olvasni. 

  

A kerület közlekedési kapcsolatait javító fejlesztési csomag második ütemeként január 7-től, szombattól az 

alábbi változások lépnek életbe a rákos-menti buszvonalakon: 

 Erősödik a gyorsjáratok szerepe Rákoscsabán, a 161E busza jelenleginél sűrűbben, 10-12 

percenként indul. A reggeli csúcsidőben további buszok is indulnak Rákoskeresztúr, 

városközponttól az Örs vezér tere felé. 

 Ehhez igazodik a 97E buszok menetrendje is: a 161E járattal összehangolva 10-12 percenként 

indulnak. 

 Rákocsaba-Újtelepen és Rákosligeten – az előző ütemben bevezetett 261E busz mellett – a 176E 

hétköznapokon már egész nap közlekedik, csúcsidőben 15, azon kívül 20 percenként. Ehhez 

kapcsolódva módosul a 276E követési ideje: csúcsidőben 7-10, azon kívül 15-20 percenként 

indulnak a buszok. 

 A Pesti úti, minden megállót érintő alapjáratok menetrendjei az utasforgalmi mérések 

eredményeképp a következőképpen módosulnak: 

 A 161-es busz hétköznap csúcsidőben 20 percenként indul. 

 A 161A buszok meghosszabbított útvonalon, a Kis utcai lakótelep helyett Rákoskeresztúr, 

városközpontig közlekedik. A járat az eddig megszokott rend szerint csak csúcsidőben, 

20 percenként indul. 

 A 161-es és a 161A buszok a jövőben a gyorsabb haladás érdekében az Örs vezér tere felé 

sem állnak meg a Fehér úti ipari park megállóban. 

 A 162A busz helyett Rákoskeresztúr és Kőbánya között a csúcsidőben sűrűbben, 20 

percenként induló 195-ös busszal, a Pesti úton a csúcsidőben az együttvéve 6-7 

percenként induló 161-es, 161A és 162-es, illetve a 262-es buszokkal lehet közlekedni. 

 A 195-ös busz hétvégén napközben is közlekedik, 30 percenként. 

 A 95-ös busz követési ideje igazodik a 195-ös járat bővebb üzemidejéhez és sűrűbb 

követéséhez, a közös szakaszon nem változik a közös követés. 

 A 262-es busz bővebb üzemidőben, a reggeli csúcsidőn kívül a hajnali és az esti órákban is 

közlekedik, ezzel biztosítva a Csabagyöngye utca térségének egész napos kiszolgálását. 

A reggeli csúcsidőben a 262-es vonalon a 20 perces követés mellett további busz indul 

Rákoskeresztúr, városközponttól Kőbányára az iskolás forgalom segítése érdekében. 

  

A járatok menetrendje a BKK oldalán érhető el. 

 

Január 23-tól már a Deák Ferenc térig jár az M3-as metró 
Dél-Pest felől 

  

Budapest, 2023. január 11. – Az M3-as metró felújítása újabb szakaszához érkezik: január 23-án 

megnyitják a Ferenciek tere és a Deák Ferenc tér állomásokat az utasforgalom előtt. Ezt követően 

Kőbánya-Kispesttől már a Deák Ferenc térig lehet utazni a metróval, így Dél-Pest felől átszállás 

nélkül elérhetővé válik a belváros, az M1-es földalatti, valamint az M2-es metró. A Deák Ferenc tér és 

a Göncz Árpád városközpont között továbbra is pótlóbusz közlekedik, a Nagyvárad téren pedig az 

állomás felújítása miatt továbbra sem állnak meg a szerelvények. Az M3-as metró felújítása a tervek 

szerint 2023. második negyedévében fejeződik be. 

  

Január 23-án, hétfőn napközben átadják az utasforgalom számára a Ferenciek tere és a Deák Ferenc tér 

metróállomásokat. A megnyitást követően a metró Dél-Pest felől már a Deák Ferenc térig jár. Az átadás 

https://bkk.hu/fejlesztesek/tarsadalmi-egyeztetes/tarsadalmi-egyeztetes-rakosmente-kozlekedesi-kapcsolatainak-fejleszteserol.7674/
https://bkk.hu/menetrendek/
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napján, január 23-án a pótlóbuszok napközben még a Kálvin térig közlekednek, 21 órától pedig az eddig 

megszokott esti közlekedési rend szerint Kőbánya-Kispestig pótlóbusszal lehet utazni. 

Változások az M3-as metró közlekedésében január 24-e, keddtől: 

 Hétköznap napközben két szakaszon, Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér, illetve a Göncz 

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

városközpont között továbbra is az M3-as, illetve a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád 

városközpont között az M3A metrópótló autóbusszal is lehet utazni. 

 Hétköznap esténként és hétvégén továbbra is a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ 

között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal 

lehet utazni. 

 A Nagyvárad téren – az állomás felújítása miatt – a Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér között 

közlekedő szerelvények továbbra sem állnak meg. A tér környéke a Népligettől induló M30-as 

állomáspótló busszal, a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és 24-es villamossal, a 

Semmelweis Klinikák felől gyalog, vagy MOL Bubival közelíthető meg. 

 Továbbra is közlekednek az észak-pesti és dél-pesti térségből a metrót elkerülő, alternatív eljutást 

biztosító járatok. 

Az M3-as metró felújítása 2017. év őszén a vonal északi szakaszán kezdődött. A rekonstrukció során 

teljesen megújul Magyarország legforgalmasabb vasútvonalának infrastruktúrája, az állomások pedig 

akadálymentessé és korszerűbbé válnak, szinte egy új metró épül Budapesten. 

A felújítás 2023. második negyedévében fejeződik be, várhatóan március közepétől már a teljes vonalon jár 

a metró, május közepétől pedig az utolsóként felújított Nagyvárad tér és Lehel tér állomásokat is 

használhatják az utasok. 

  

Az M3-as metró felújításáról bővebben a BKK oldalán, illetve az m3felujitas.hu oldalon lehet tájékozódni. 

  

 

 
A látássérült ügyfelek közlekedését segítik a DANOVA-projekt keretében 

megvalósult fejlesztések 
  

Budapest, 2023. január 12. – Véget ért az Európai Unió kutatásfejlesztési keretprogramjából 

finanszírozott DANOVA-projekt, melynek keretében a vak és gyengénlátó utasok közlekedését segítő 

fejlesztések valósultak meg. Akadálymentessé vált a bkk.hu. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ kiemelt célja, hogy megfelelő közlekedési szolgáltatást nyújtson vak és 

gyengénlátó, illetve minden speciális közlekedési igényű utasa számára. A 2022 decemberében véget ért, 

az Európai Unió Interreg Danube kutatásfejlesztési keretprogramjából finanszírozott “DANOVA – Innovatív 

közlekedési szolgáltatások vak és gyengénlátó utasok részére a Duna régióban” elnevezésű projekt 

keretében a BKK-nak lehetősége nyílt a vak és gyengénlátó utasok közlekedését segítő fejlesztéseket 

megvalósítani. 

  

A projekt célja a városközpont és a repülőtér közötti utazás megkönnyítése volt. Az Informatika a 

Látássérültekért Alapítvány bevonásával megvizsgálták, hogyan teljesül az akadálymentesség a honlapon 

és a BKK applikációin, és konzultációs támogatást nyújtottak a megoldáskeresésben. Javaslataik alapján 

egyenlő eséllyel hozzáférhetővé vált a bkk.hu, és a BudapestGO applikáció és a webes utazástervező 

alkalmazások akadálymentesítésének előkészítése is megtörtént. A projektben továbbá megvalósult az 

akadálymentességi felmérése Budapest belváros gyalogos felületeinek. A fejlesztések mellett a 

szemléletformálás is fontos része volt a projektnek, amelynek során a BKK számára a Magyar Vakok- és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége szemléletformáló workshopot tartott. 

  

https://bkk.hu/fejlesztesek/m3-felujitas/
https://m3felujitas.hu/
http://bkk.hu/
https://bkk.hu/
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A projektről készült videó megtekinthető a BKK YouTube-oldalán. 

  

A DANOVA-projektről 

  

A DANOVA-projekt célja, hogy támogassa a vak és gyengénlátó utasok önálló közlekedését a forgalmasabb 

közlekedési csomópontokon (pl.: vasúti pályaudvarok, kikötők, repülőterek). Európában 30 milliónál is több 

olyan látássérült él, aki nem tud önállóan közlekedni, mert az európai közlekedési rendszerek több mint 96 

százaléka még mindig nem teljesen akadálymentes a látássérült emberek számára. Budapestet képviselve 

a BKK és a Budapest Airport a DANOVA projekt magyar partnerei. 

  

A DANOVA-projektről további információkat a BKK honlapján lehet olvasni. 

  

A bkk.hu/osszesfejlesztes címen a társaság összes további érdemi beruházása, fejlesztése – jelenleg több 

mint 130 projekt – megismerhető, ez a szám folyamatosan bővül. 

 

 
Budapesten találkoztak a világ nagyvárosainak közlekedésszervezői 

  

Budapest, 2023. január 20. - Londontól Szingapúrig a világ számos nagyvárosából érkeztek 

közlekedésszervező cégek vezető szakemberei Budapestre, a BKK adott otthont ugyanis a UITP 

(Nemzetközi Közösségi Közlekedési Szövetség) Közlekedésszervezői Bizottság soros ülésének. A 

program fő témái az egyes városok mobilitási aktualitásai mellett a közösségi közlekedés 

újrapozicionálása és az infrastruktúra-rendszerek rugalmasságának kérdései voltak. Mindemellett a 

résztvevők részletesen megismerhették a vendéglátó Budapest közösségi közlekedésének 

sajátosságait. 

  

Közel húsz országból érkeztek résztvevők a BKK központjában tartott bizottsági ülésre: Szingapúr, 

Frankfurt, London és New York közösségi közlekedésszervező társaságai egyaránt képviseltették magukat 

a UITP eseményén. Budapest közlekedésszervezője, a BKK alapítása óta részese és aktív formálója a 

nemzetközi szakmai munkának. 

  

A BKK aktív a nemzetközi szakmai munkában 

  

Ezért is merült fel a gondolat, hogy a magyar főváros legyen a vendéglátója ennek a bizottsági ülésnek, 

amelynek fő témái az egyes városok előtt álló mobilitási kihívások mellett a közösségi közlekedés 

újrapozicionálása és az infrastruktúra-rendszerek ellenállóképességének kérdései voltak. A világ 

nagyvárosainak közösségi közlekedését szervező társaságai hasonló kihívásokkal küzdenek, így az 

információ- és tapasztalatcsere minden elkötelezett szakember alapvető érdeke és a fejlődés feltétele. Ezért 

tartotta fontosnak a BKK, hogy vendéglátóként is erősítse nemzetközi szerepvállalását – mondta el 

köszöntőjében dr. Walter Katalin vezérigazgató, aki részletesen bemutatta a résztvevőknek a BKK 2022-es 

eredményeit és a közeljövő kihívásait. 

  

Elvarázsolta a szakembereket a kisföldalatti 

  

A résztvevők az előadások és megbeszélések után látogatást tettek az M1-es, az M4-es és az átadás előtt 

álló, felújított M3-as metró egyes szakaszain. A kisföldalatti vívta ki a legnagyobb figyelmet a szakemberek 

körében, hiszen a több mint 100 éves infrastruktúra felújítása és üzemeltetése nem budapesti sajátosság, 

más nagy múltú városokat is kihívások elé állít. Ahogyan az akadálymentesítés is, amely az ötven évvel 

ezelőtt kialakított metróaluljárók felújításánál igényelt különleges megoldásokat (például az M3-as metró 

ferde liftje). 

  

A héten lezajlott szakmai eseményen elhangzottak részét képezik majd a UITP most készülő szakmai 

kiadványainak és ajánlásainak. 

https://www.youtube.com/watch?v=3LWAQV1NRnM
https://bkk.hu/fejlesztesek/kutatas-fejlesztes-es-innovacio/danova/
https://bkk.hu/osszesfejlesztes
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Már a Volánbusz regionális járataival is tervezhetünk utazást a 
BudapestGO-ban 

  

Budapest, 2023. január 25. – A BudapestGO az agglomerációban élőknek is jelentős segítséget nyújt 

az utazástervezésben. A BKK népszerű applikációjában a MÁV-VOLÁN-csoport együttműködésében 

korábban a MÁV-HÉV és MÁV-START érintett járatai után január 25-től már elérhetők a Volánbusz 

Budapest elővárosában közlekedő regionális autóbuszainak valós idejű adatai is: a felhasználók 

láthatják az autóbuszok aktuális helyzetét, illetve azt is, hogy azok pontosan mikor érkeznek egy 

megállóba, vagy mikor indulnak onnan. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ folyamatosan fejleszti a BudapestGO-t, amelyben immár a Volánbusz 

300-899 számú regionális járatainak valós idejű járatinformációi is elérhetők. Az újítás elsősorban az 

agglomerációban élőknek nyújt segítséget, akik közül sokan nap mint nap utaznak lakóhelyük és a főváros 

között. 

  

A fejlesztésnek köszönhetően ezentúl az agglomerációban élők a regionális járatok esetében is pontosan 

láthatják, hogy a lakóhelyük és a célállomás között hogyan, milyen járatokkal és mennyi idő alatt tehetik meg 

az általuk tervezett utat. 

  

 Térképen követhető, hogy éppen hol jár a sárga színnel jelölt busz, és mikor érkezik a megállóba, 

így kiszámíthatóbb lesz a közlekedés. 

 Amennyiben a járat elindult a végállomásról, a megállóhelyeken is valós adatok jelennek meg. 

 Utazástervezés során a beállítások menüpontban állítható be, hogy a Volánbusz járatokkal is 

tervezzen az alkalmazás. 

 A „járműről tervezek” funkcióval ez úgy is lehetséges, ha már az utas felszállt a járatra. 

 A BudapestGO abban is segít az ügyfélnek dönteni, hogy az agglomerációból egy elővárosi vonattal 

vagy egy regionális busszal lehet gyorsabban átszállni a BKK egyik járatára, és elérni a fővárosi 

célját. 

 Az utazástervezés mellett az utasok a helyi és a helyközi (kivéve környéki) Volánbusz-járatok 

igénybevételéhez szükséges jegyeket és bérleteket továbbra is megvásárolhatják a BKK-nak a 

Közlekedési Mobiljegy rendszerhez csatlakozó alkalmazásában. 

  

Az újításnak köszönhetően mostantól minden fontos szolgáltató, a BKK mellett a MÁV-START, a MÁV-HÉV 

és a Volánbusz járatai is elérhetők a BudapestGO-ban. 

  

Ezentúl még inkább érdemes Budapest-bérletet vásárolni, hiszen nemcsak a BKK-járatokat, hanem 

Budapest határán belül külön díj fizetése nélkül a Volánbusz – menetrendben megjelölt – elővárosi és 

regionális járatait is igénybe lehet venni. 

  

Debütálása óta folyamatosan fejlődik a BudapestGO 

  

A BKK applikációja kényelmi funkciói miatt rövid idő alatt népszerű lett az ügyfelek körében: az alkalmazás 

az utazástervezés mellett egyszerű és gyors megoldást nyújt a jegy- és bérletvásárlásban is. Egyre több 

ügyfél dönt a környezettudatos jegy vagy bérletvásárlás mellett. A BudapestGO applikációval nem kell 

átlátszó tokban tartani a papír alapú bérletet, hiszen a digitális bérlet a widget funkcióval kihelyezhető a 

mobiltelefon nyitó oldalára is.  

  

Májusban a BudapestGO új funkciókkal bővült, amelyeknek köszönhetően az applikáció még jobb és 

pontosabb tervezést nyújt a kerékpárral közlekedőknek, sőt elérhetővé vált a telebusz és a telefogas 

szolgáltatása is.  Októberi újdonságként pedig már a járműről is lehet utazást tervezni, ami akkor nyújthat 

jelentős segítséget, ha éppen sietve szállunk fel egy járatra és pontosítani szeretnénk az útitervet, vagy 

megnézni, hogy mikorra érkezünk meg. 

  

https://bkk.hu/hirek/mar-tobb-mint-750-ezren-hasznaljak-a-budapestgo-t.7556/
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Hónapról-hónapra növekszik az alkalmazás használata, már csaknem havi egymillió aktív felhasználója van 

a BudapestGO-nak. Az applikáció legújabb verziója letölthető a Play áruházban és az App Store-ban. 

Érdemes beállítani az automatikus frissítést, így mindig a legújabb alkalmazás segíti a közösségi 

közlekedésben. Bővebb információ és a funkciókat bemutató videók a bkk.hu/budapestgo oldalon érhetők el. 

  

 

 
Hatékonyabbá vált a jegyellenőrzés 

  

Budapest, 2023. január 25. – Közel 2 millió forint volt 2022 legnagyobb egyösszegű pótdíjbefizetése, 

több mint 200 ezer pótdíjazási eljárás indult tavaly és sikerült felszámolni egy hamisjegy-gyárat is. A 

BKK az elmúlt évben tovább fejlesztette és egyszerűsítette a jegyellenőrzés és pótdíjazás folyamatát, 

december óta pedig mozgó biztonsági egységek segítik a rend fenntartását a járatokon és 

megállókban. 

  

Ma már minden BKK jegyellenőr rendelkezik olyan készülékkel, amely a jegyek és bérletek érvényességét 

elektronikusan ellenőrzi, pótdíjazás esetén pedig rögzíti és tavaly óta zárt rendszerben, egy applikáció 

segítségével továbbítja az utas adatait a BKK követeléskezelő rendszerébe. Így minden érintett fél számára 

jelentősen egyszerűbbé vált a pótdíjazás folyamata, ahogy a fizetésé is, ugyanis a jegyellenőröknél 

lehetőség van a pótdíjat bankkártyával kiegyenlíteni. 

  

Technikai újítások a pótdíjazásban 

  

Az utólagos díjrendezésben is történt újítás az elmúlt években: a pótdíjasszisztens rendszer – az e-mail-cím 

megadása esetén – figyelmezteti a pótdíjazott utasokat fizetési kötelezettségükre, hogy késedelem miatt ne 

növekedjen a fizetendő összeg, illetve bankkártyás fizetésre lehetőséget adó linket küld az e-mailben. 

  

Tavaly vezette be a társaság, idén már minden jegyellenőr használja azt az adatkiolvasási technológiát is, 

amely révén az elektronikus adathordozóval ellátott személyazonosító igazolványokból egy mozdulattal 

rögzíthetők a szükséges adatok. Az új megoldásnak köszönhetően tovább rövidült a pótdíjazás ideje, és 

javult a rögzített adatminőség is, hiszen csökkent az esetleges elütésekből származó hibák száma. 

  

Járőröző biztonságiak felügyelnek a rendre 

  

A technológiai fejlesztések mellett a BKK más módon is igyekszik utasbaráttá és hatékonnyá tenni a 

jegyellenőrzés folyamatát: a munkatársak beosztásakor figyelembe veszi a menetrendi és hálózati 

változásokat, valamint az ügyfelek visszajelzéseit, a metróbejáratoknál ellenőrzést végző kollégák (preventív 

ellenőrök) pedig utastájékoztatási feladatokat is ellátnak. 

  

A BKK ügyfelei és a járművezetők védelmének érdekben 2022 decembere óta mozgó biztonsági őrök 

felügyelik a rendet a társaság járatain és a megállókban. A párosával szolgálatot teljesítő őrök BKK 

Biztonsági Szolgálat feliratú neonsárga mellényben járőröznek – jellemzően a legforgalmasabb vonalakon. 

  

A fentiek eredményeként jelentősen javult a hatékonyság a területen, az ellenőrzési számok még a stagnáló 

ellenőri és utaskoordinátori létszám (átlag napi 100 fő) mellett is emelkedést mutatnak. 2022-ben 217 ezer 

pótdíjazási eljárást indítottak el a jegyellenőrök (és HÉV-jegyellenőrök). A preventív ellenőrök 302 olyan 

jegyet és bérletet foglaltak le, amelyek a helyszíni vizsgálatok során hamisnak tűntek. 

  

Lefülelt jegygyáros és milliós büntetés 

  

A BKK és a BRFK együttműködésének köszönhetően tartóztatták le tavaly azt a budapesti férfit, aki 

lakásában „hamisbérlet-gyárat” működtetett: a BKK automatáiból lopott biztonsági papírra nyomtatta a hamis 

bérleteket megrendelői számára. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.bkkfutar
https://apps.apple.com/hu/app/bkk-fut%C3%A1r/id916193835?l=hu
https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo
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Követeléskezelési eljárás végén és végrehajtási eljárásban került sor a 2022-es év legnagyobb egyösszegű 

pótdíjbefizetésére (amely magában foglalta a peres és végrehajtási eljárások költségeit is).  A  40-es 

éveiben járó budapesti hölgynek 39 rendezetlen pótdíjazási ügyben összesen 1.774.000 forintot kellett 

kifizetnie. A BKK szándéka az, hogy ügyfelei számára egyértelmű legyen: a bliccelés helyett megéri inkább 

bérletet vásárolni. 

 

 
 

 KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  
 

 

Jubileumi évfordulók 
Február hónap 

 
200 éve történt: (1823): 

Február 08. A hajók fedélzetén elhelyezendő rakományokról utasítást bocsátanak ki.  

 A rendelkezés csak az adriai járatokat érinti. 

Február 24. Girard  Fülöp hirtenbergi gyártulajdonos 5 évre szabadalmat kap az általa feltalált és hajóba 

beépített újszerű hajógépére.      

175 éve történt:(1848): 

Február 22.  „Az állandó híd láncait a pesti oldalon kezdik már berakni”-írja a Budapesti Hírharang. 

Február 24. Feloszlik a Magyar Tengerhajózási Társaság.  

150 éve törtét:(1873): 

Február 04.    Megnyílik a Magyar Északkeleti Vasút Hatvan-Szolnok közötti vonala. 

                        Hossza: 67 km.  

Február 27.   A király szentesíti a kiszolgált altisztek alkalmazásáról szóló II.tc.-t jó 

                      magaviseletű, legalább 8 évig szolgáló altiszteket az állam által segélyezett 

                      vasúti és gőzhajózási vállalatoknál alkalmazzák.  

Február 28.  A Ganz és Társa Budai Gépgyár és Vasöntödében bizottság vizsgálja meg a dernői 

kéregöntésű kerekek szilárdságát. A bizottság a gyártmányt a Ganz kéregöntésű kerekekkel 

egyforma tulajdonságúnak nyilvánítja. 

     

125 éve történt: (1898): 

Február 07.  

Az Adria Tengerhajózási Rt és az osztrák-amerikai hajózási vállalat szerződést köt: 

egymásnak az észak amerikai kikötőkben nem támasztanak versenyt. 

Az Adria Tengerhajózási Rt. és a Kereskedelemügyi Minisztérium szerződést köt 
havi egy járat létesítésére Fiume és több kikötő (pl. Spanyolország, Marseille) 
között. 
Vas megye szabályrendeletet hoz a teherszállító járművek keréktalp szélességéről. 
A fuvarozási vállalatok szekereinek legalább 65 mm széles keréktalppal kell bírniuk, 
15 mázsánál nagyobb súlyú rakománynál legalább 85 mm. A rendeletet a 
Kereskedelemügyi Minisztérium jóváhagyja. Életbe lép 1899. május 6-án. 

Február 10.           Életbe lép Győr szabályrendelete a hajózásról és a csónakázásról. 12 éven aluli 

gyerekek egyedül nem ülhetnek csónakba. Tilos a csónakázni „mulatságból árvízkor 

és jégzajlás idején. A csónakázók „csakis az evezéssel egybekötött mozgásokat 

végezhetik…. felállani, himbálódzni és csintalankodni szigorúan tiltatik.” 

Február 14. Borsod megye közgyűlése szabályrendeletet fogad el a községi közmunkaügyről. 

Február 28. Sopron megye szabályrendeletet alkot a szabad közlekedés biztosításáról. Állami, 

törvényhatósági és vasútállomáshoz vezető utakon tilos több mint tíz terhes 

szekérnek közvetlenül egymás után, egy nyomban haladni.    
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100 éve történt:(1923):  

Február 27. Kihirdetik a Dunára vonatkozó 1921. július 23-án Párizsban aláírt nemzetközi 

egyezményt becikkelyező XIV. törvénycikket. A dunahajózás, a teljes egyenlőség 

alapján szabad. A hajózás szabadságát (az Európai Duna-Bizottság illetékessége a 

folyami Dunára terjed ki) felügyeli. Életbe lép: 1927. november 1-én. Érvényben 

marad: 1963. május 15-ig. 

  

75 éve történt: (1948): 

Február 02. A Szovjetunió és Magyarország megállapodást köt a MÁV hadizsákmányként 

lefoglalt járműveiről. A Szovjetunió visszaad 10 ezer fedett és nyitott MÁV 

teherkocsit. Vételárként a MÁV debreceni főműhelyében 6000nyitott teherkocsit1524 

mm-es nyomtávolságúra építenek át. A MÁV lemond a vonalain 1945. szeptember 

1-e és 1947. december 31-e. között áthaladt szovjet jóvátételi és kereskedelmi 

szállítmányok fuvarköltségeiről. Ezen kívül visszaad 308 db gőzmozdonyt, 408 db 

személy, és 3428 db teherkocsit. 

Átadják a forgalomnak a Tótkomlós-Békéssámson közötti keskenynyomtávú 
vasútvonalat. 

50 éve történt (1973): 

Február 01. A minisztertanács a közlekedés ügyével foglalkozik. 

 

25 éve történt: (1998): 

Február 01-április 30.  Európa 22 városába utazhatnak kedvezményesen a magyar nemzeti  

légitársasággal a 65. életévüket betöltött magyar állampolgárok. 

Három térítési kategóriát a Malév Berlinbe, Bukarestbe, Kijevbe, Münchenbe, 

Szófiába, Stuttgartba, Tiranába valamint Varsóba 19 500Ft-ba kerül a repülőjegy, 

Amszterdamba, Athénba, Kölnbe, Düsseldorfba, Frankfurtba, Thesszalonikibe, 

illetve Hamburgba 22 000 Ft-ot kell fizetni. Koppenhaga helsinki Barcelona, London, 

Moszkva és Stokholm esetében pedig 24 500 Ft-ot. 

Február 11.  Az Alkotmánybíróság a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról 

szóló belügyminiszteri rendeletek kifogásolt részeinek alkotmányjogi  panaszait 

elutasítja. „A szabad mozgáshoz való jog, a közlekedés szabadsága nem fogható fel 

abszolút jellegű, korlátozhatatlan jogosultságként.” Nem alkotmányellenes, hogy a 

vezetői engedély visszavonásával összefüggő egyes kérdéseket rendelet 

szabályozza. 

Február 12. A MÁV Rt. és a Szlovén Vasúttársaság a két országot közvetlenül összekötő 

vasútvonal építésének kérdéseiről tárgyal. A vonal része az Olaszországot, 

Szlovéniát, Horvátországot, Ukrajnát illetve Szlovákiát összekötő közlekedési 

folyosónak. A 19 km-es magyar szakaszra mintegy 2,6 milliárd Ft Phare-segély, ill. 

13,5 milliárd Ft költségvetési támogatás áll rendelkezésre. 

Az M3-as autópálya díjasításának időpontjáról tárgyal a kormány. A gazdasági 
kabinet a kilométerenkénti 9,50 forintos autópályadíj szeptember 1-i bevezetését 
támogatja. 
A kormány dönt az M3-as építésének felgyorsításáról.  

Február 13. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Kollégiuma elé kerül a vasút-

politikai koncepció, melynek melléklete a 10 éves vasútfejlesztési terv. 

Február 15. A Malév és a Sabena Code-Share megállapodást ír alá. A két légitársaság 

tükörmenetrendi konstrukcióban üzemelteti járatait Budapest és Brüsszel között. 

Február 16. A főváros és a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium megállapodik az M0-

s körgyűrű észak és keleti szakaszának nyomvonalairól. 

Február 18. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium felmondja a szekszárdi Duna-híd 

építésére 1993-ban aláírt koncessziós szerződést. A beruházás megvalósítására 

létrejött Új Duna-híd és Koncessziós Rt-nek ugyanis nem sikerült finanszírozókat 

találnia a 25 milliárd Ft-os beruházáshoz. 

A Mahart eladja a Sajó nevű tengeri hajóját. 
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Február 25. Villamos mozdonyok továbbítják a vonatokat a Felsőzsolca-Hidasnémeti oh. közötti 

60 km hosszú vasútvonalon. Átadásával feleslegessé vált az európai észak-dél 

irányú vasúti szállítási folyosó villamosítása. A beruházás évente 33 millió Ft-os 

megtakarítást eredményez a vasútnak. Az átadott új vonalszakasszal a MÁV Rt 

7394 km-es hálózatán 2267 km-re nő a villamosított szakaszok hossza. 

LAPSZEMLE 

Közlekedéstudományi Szemle 

Megjelenik kéthavonta, 60 oldalon B/5 formában. 

Példányszáma: 600 db 

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

Városi Közlekedés 
Előfizetési információk: 

A Közlekedéstudományi Egyesület lapja 

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

M E G R E N D E L Ő L A P 

A korábbi számok megvásárolhatók a KTE Titkárságán 

1066 Budapest, Teréz Krt. 38. 

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

E-mail: vk@ktenet.hu 

HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN! 

Hirdetési tarifáink: 

Első oldalon (A5 méret)  50.000.- Ft + ÁFA 
Hátsó oldalon (A5 méret) 30.000.- Ft + ÁFA 
Belső oldalon (A5 méret, vagy szórólap) 20.000.- Ft + ÁFA 
A jogi tagvállalataink kedvezményt kapnak. 

Cím:  Közlekedéstudományi Egyesület Titkárság (Budapest VI. Teréz krt. 38. II. em. 235.) 
Tel/Fax: 353-2005, 353-0562 

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

elnöke 

https://ktenet.hu/wp-content/uploads/2023/02/Megrendelo_lap_VK_uj.docx
mailto:vk@ktenet.hu
http://www.ktenet.hu/
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