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 SZERVEZETI HÍREK   
 
 
A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2023. március 28. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

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

megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 
 

Megújult a KTE Honlapja  

 

Tájékoztatjuk a kedves Hírlevél olvasókat, hogy a februári hírlevél, honlap átállás miatt csak a honlapon lett 

közzétéve, amely az alábbi linken olvasható: KTE 2023 februári hírlevél. 

Köszönjük a türelmüket és megértésüket, a honlap megújulásáról részletesebben a következő Hírlevélben 

olvashatnak. 

 

 

Titkárság Nyitva tartásának 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 nyitva tartás szerint várjuk Tagjainkat, Partnereinket, mely az alábbi 

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

 

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. 

03 
március       ® hírlevél 

hírlevél  

file:///C:/Users/szabo/Desktop/hírlevél-2023_marciusv1.docx%23_Toc128736477
https://ktenet.hu/hirlevel-2023-februar/
https://ktenet.hu/hirlevel-2023-februar/
https://ktenet.hu/kapcsolat
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KITÜNTETÉSEK 

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: 

 

  >>1% RENDELKEZŐ NYILATKOZAT a KTE JAVÁRA<<  

 

A személyi jövedelemadó bevallás határideje 2023. május 20. 

További részletekért kattintson az alábbi képre. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Az alábbiakban küldjük a 2022. évi kitüntetések eredményeit: 

 

 
Jáky József díj  

(pénzjutalom nettó 25.000.-Ft) 
 

A KTE elnöksége kimagasló tudományos munkájáért Jáky József díjat adományoz 
 
Feltétel: 15 éves tagság, arany jelvény, magas szintű tudományos munka 
 

1. Dr. Denke Zsolt Városi Közlekedési Tagozat 

2. Dr. Dunai László Közlekedésépítési Tagozat 

3. Dr. Horváth Balázs Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet 

 
 

 
Széchenyi István emlékplakett  

(pénzjutalom nettó 25.000.-Ft) 
 

Az Egyesületben végzett magas szintű szervező tevékenység elismeréseként az elnökség Széchenyi 
István emlékplakett kitüntetésben részesíti  

 
Feltétel: 10 éves tagság, arany jelvény, magas szintű szervező tevékenység 
 

1. Botos Éva Heves megyei Területi Szervezet 

2. DARI ATTILA Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet 

3. DROTÁR JUDIT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezet 

4. ERDÉLYI ZSUZSANNA Tolna megyei Területi Szervezet 

5. MONORI CSABA Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet 

6. OSZTOTICS ZOLTÁN Fejér megyei Területi Szervezet 

 
 

  

https://ktenet.hu/uploads/2023/22EGYSZA.pdf
https://ktenet.hu/ado-egy-szazalek
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Kerkápoly Endre díj  
(pénzjutalom nettó 25.000.-Ft) 

 
Az Egyesület elnöksége a több évtizedes tudományos és szervező munka elismeréseként Kerkápoly Endre 
díjat adományoz 
 
Feltétel: 15 éves folyamatos tagság, arany jelvény, életmű díjként adható több évtizedes tudományos és 

szervező munka elismeréseként, 60. életévét betöltött 
 
 

1.  Biró József Közlekedésbiztonsági Tagozat 

2.  Nagy Alfonz Vas megyei Területi Szervezet 

 

 
Czére Béla díj  

 
Közlekedéstörténeti Pályázat 

 
 

I. 
kategória 

Bánffi Tibor 
„Ikonikus autók a 20. századból. Az autó evolúciója a 
20. század derekán” c. pályamű 

 Varga Károly 
„Fejezetek a magyar vasutas sportegyesületek 
történetéből” c. pályamű 

Oklevél 
 

II. 
kategória 

Balogh Tamás Zoltán 
„TROLImázs ” c. pályamű 

 
KTE-ért emlékplakett  

(oklevél) 
 

Az Egyesület elnöksége a közlekedéstudományt segítő tevékenységéért KTE-ért emlékplakett 
kitüntetésben részesíti 
 
Feltétel: Egyesületi életet, tevékenységet kiemelkedően segítő természetes és jogi személy (természetes 

személy esetén ne legyen KTE tag) 
 

1.  Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar (BTF) Általános Közlekedési Tagozat 

2.  C és R Közlekedésépítő Kft. Fejér megyei Területi Szervezet 

3.  Hajózástörténeti Múzeum Zebegény Általános Közlekedési Tagozat 

4.  Juhász és Juhász Kft. Heves megyei Területi Szervezet 

 

 
GÁRDAI GÁBOR emléklap  

(könyvutalvány 10.000.-Ft) 
 

A Közlekedéstudományi Egyesület a Senior Bizottság javaslata alapján, idős egyesületi tagok kiváló 
munkájáért Gárdai Gábor emléklapot adományoz 
 
Feltétel: 20 éves folyamatos tagság, betöltött 65 éves életkor 
 

1.  Gyerkó József Városi Közlekedési Tagozat 

2.  Kormos Emil Heves megyei Területi Szervezet 

3.  Németh István Vas megyei Területi Szervezet 

4.  Paksi András Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat 

5.  Szabó Béláné Baranya megyei Területi Szervezet 
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Ifjúsági díj  
(könyvutalvány 10.000.-Ft) 

 
Az Egyesület elnöksége kiemelkedő társadalmi tudományos és szervező tevékenységéért Ifjúsági díjban 
részesíti 
 
Feltétel: 3 éves tagság, 35. életévét még nem töltötte be, kiemelkedő társadalmi tudományos és szervező 

tevékenység 
 

1.  NÉMETH IMRE Vas megyei Területi Szervezet 

2.  SIBALIN ADRIENN Baranya megyei Területi Szervezet 

3.  VÁGÁNY ANDRÁS Városi Közlekedési Tagozat 

 
 

Örökös tag  
(nyakkendőtű ill. sáltű) 

 
Az Egyesület elnöksége kiemelkedő szakmai tudományos tevékenységéért Örökös tagságot adományoz 
 
Feltétel: 30 éves tagság, Jáky díj, Széchenyi emlékplakett vagy Kerkápoly díj kitüntetés, kiemelkedő 

szakmai tudományos tevékenység. 50 év folyamatos tagság után az elnökség örökös tagnak 
nyilvánítja az egyéni tagot. 

 

1. Baráth Ferenc Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat, 50 éves tagság 

2. Bucsok Lajos Nógrád megyei Területi Szervezet  

3. Domokos Ádám Légiközlekedési Tagozat 

4. Dr. Koller Ida  Közlekedésépítési Tagozat  

5. Dr. Petőcz Mária Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezet, 50 éves tagság 

6. Polányi Péter Fejér megyei Területi Szervezet  

7. Seress István Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet  

8. Tóthné Temesi Kinga Vas megyei Területi Szervezet  

9. Dr. Weidinger Antal Baranya megyei Területi Szervezet  

 
 

Irodalmi díj 
 (5.000.-Ft könyvutalvány) 

 
Az elnökség az Egyesület Közlekedéstudományi Szemle folyóiratában megjelent színvonalas tudományos 
szakcikkéért Irodalmi díj-ban részesíti:  
 
A cikkek nem rangsor szerint szerepelnek, hanem egységesen irodalmi díjra javasolja a 
szerkesztőség a szerzők névsora szerint 
 
 

1.  Tumik Péter 
2021. évi 6. szám 
A vasút jövője – a jövő vasútja  

2.  
Somfai András- 
Gaál Bertalan 

2021. évi 4. szám 
Javaslat a közterület témakörének komplex 
kutatására 

3.  Dr. Tóth Tamás 
2021. évi 4. szám 
Az önvezető járművekkel kapcsolatos jogi 
felelősség 
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Diplomaterv pályázat 
 

Diplomaterv pályázatra összesen 10 db pályamű érkezett. 
  
I. helyezett   bruttó 70.000 Ft 
II. helyezett  bruttó 50.000 Ft 
III. helyezett bruttó 30.000 Ft 
 
+ 1 éves ingyenes tagság 
+ 1 éves Közlekedéstudományi Szemle előfizetés 
+ 1 éves Városi Közlekedés előfizetés 
 
 
I. helyezett 
 

1.  Kovács Gergő 

Széchenyi István Egyetem 
A budapesti trolibusz-üzem fejlesztési lehetőségei 

 
II. helyezettek 
 

2.  Tábori Attila 
Debreceni Egyetem  
Egy lehetséges Debrecen-Nyíregyháza városközi villamos 
nyomvonal térségfejlesztő hatásai 

3.  Molnár András Dávid 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar 
Tanulmány Pesterzsébet és Csepel kötöttpályás közlekedési 
rendszerének integrált fejlesztési lehetőségeiről 

 
III. helyezett 
 

4.  Kopitkó Tünde Klára 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar 
A vasúti felsővezetéktartó oszlopalapok tervezési-kivitelezési 
rendszerének korszerűsítési lehetőségei a hazai gyakorlatban 

 

 
Arany jelvény  

(5.000.-Ft könyvutalvány) 
 
 

Az Egyesület elnöksége kimagasló társadalmi munka elismeréseként arany jelvény kitüntetésben részesíti 
 

Feltétel: Kiemelkedő egyesületi munka vagy támogató tevékenység (külső), 5 éves folyamatos tagság 
 
  

1. Dr. Kerékgyártó János Általános Közlekedési Tagozat 

2. Dr. Mészáros Gábor Általános Közlekedési Tagozat 

3. Vitézy Dávid Általános Közlekedési Tagozat 

4. Póth Béla Hajózási Tagozat 

5. Biró Angelika Közlekedésbiztonsági Tagozat 

6. Hamza Zsolt Közlekedésbiztonsági Tagozat 

7. Szanku Kitti Közlekedésbiztonsági Tagozat 

8. Bodnár Imre Vasúti Tagozat 

9. Berecz Árpád Vasúti Tagozat 

10. Feldmann Márton Vasúti Tagozat 

11. Pirityi András Városi Közlekedési Tagozat 

12. Balla László Baranya megyei Területi Szervezet 

13. Gerstné Molnár Tünde Baranya megyei Területi Szervezet 
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14. Bodnár László Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezet 

15. Fejesné Erdős Judit Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezet 

16. Nagy József Csongrád-Csanád megyei Területi Szervezet 

17. Márkus László Máté Fejér megyei Területi Szervezet 

18. Fehér János Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet 

19. Kulcsár Anikó Heves megyei Területi Szervezet 

20. Barabás Zsolt Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezet 

21. Kovács Valter Béla Nógrád megyei Területi Szervezet 

22. Nagy Edina Somogy megyei Területi Szervezet 

23. Becze Szabolcs Ferenc Tolna megyei Területi Szervezet 

24. Nepp Attila Tolna megyei Területi Szervezet 

 
 

Ezüst jelvény (3.000.-Ft könyvutalvány) 
 

Az Egyesület elnöksége kimagasló társadalmi munka elismeréseként ezüst jelvény kitüntetésben részesíti 
 
Feltétel: Kiemelkedő egyesületi munka, vagy támogató tevékenység (külső), 5 éves folyamatos tagság 
 

1. Dr. Horváth Csaba Sándor Általános Közlekedési Tagozat 

2. Orosz Balázs Általános Közlekedési Tagozat 

3. Dr. Hargitai László Csaba Hajózási Tagozat 

4. Várnainé Rákóczi Barbara Hajózási Tagozat 

5. Alföldy Miklós Közlekedésbiztonsági Tagozat 

6. Mihályka Péter Közlekedésbiztonsági Tagozat 

7. Dóra Tamás Vasúti Tagozat 

8. Mucsi Attila Józsefné Vasúti Tagozat 

9. Szabóné Csiszár Andrea Vasúti Tagozat 

10. Tóth László Vasúti Tagozat 

11. Békési László Baranya megyei Területi Szervezet 

12. Herman József Baranya megyei Területi Szervezet 

13. Kővári Zoltán Baranya megyei Területi Szervezet 

14. Szigethy Tamás Baranya megyei Területi Szervezet 

15. Csőke Csaba Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet 

16. Pszota Tamás Békés megyei Területi Szervezet 

17. Takács Zsolt Békés megyei Területi Szervezet 

18. Kiss Lóránt Attila Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezet 

19. Morvai Tamás Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezet 

20. Vidó Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezet 

21. Kopasz Evelin Csongrád-Csanád megyei Területi Szervezet 

22. Nagy Gábor Csongrád-Csanád megyei Területi Szervezet 

23. Boros Csaba Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet 

24. Végh Marianna Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet 

25. Antal Balázs Heves megyei Területi Szervezet 

26. Illés Józsefné Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezet 

27. Domokos Norbert Somogy megyei Területi Szervezet 

28. Jesity Boriszláv Somogy megyei Területi Szervezet 

29. Varga Istvánné Tolna megyei Területi Szervezet 

30. Varga Zoltán Tolna megyei Területi Szervezet 

31. Ámon József Vas megyei Területi Szervezet 

32. Gábri János Vas megyei Területi Szervezet 

33. Horváth Balázs Ádám Vas megyei Területi Szervezet 

34. Polgár Zoltán Vas megyei Területi Szervezet 
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BESZÁMOLÓ 
 

VASÚTI FORGALOM ÉS A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 
ZÁHONY KÖRZETBEN 

Helyzetkép a záhonyi régióból 
 

A Közlekedéstudományi Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete 2023. február 24-én az 
Ukrajnában kirobbant fegyveres konfliktus egy éves évfordulójának napján, Vasútforgalmi és 
közlekedésbiztonsági konferenciát szervezett Záhonyban. Az évforduló alkalmat teremtett az előző év 
történéseinek elemzésére, és a további feladatok megfogalmazására. 
 
A konferencián Záhony régióban dolgozó vasúti vállalatok, a MÁV Debreceni Igazgatóság, a Záhonyi 
Rendőrkapitányság Közlekedéstudományi Egyesület tagjai vettek részt. A konferenciát Gubik László, a Sz-
Sz-B-M Közlekedéstudományi Egyesület elnöke nyitotta meg. Az elnök úr köszöntötte a résztvevőket, majd 
a megyei KTE alapszervezet életéről, előző évi programjairól adott tájékoztatást. 
A konferencia első előadója Takács Ede a Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósága 
Debrecen műszaki igazgatóhelyettese volt. A vasúti személyszállításban 2022.02.24-ét követő időszak 
záhonyi eseményeiről, a helyszínen megoldandó feladatokról tartott tájékoztatót. Előadásában kiemelte, 
hogy a záhonyi körzetben az orosz-ukrán konfliktus hatásainak sikeres kezeléséhez, a menekült ellátás 
szervezésének meghatározó eleme volt az együttműködés az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, 
segítő szolgálatokkal, hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel. A MÁV folyamatosan elemezte és szükség 
esetén módosította a széles nyomtávú személyszállító vonatok beléptetését, helyet biztosított a Határőrizeti 
szervek, és a menekültek részére, illetve bővítette ingyenes WIFI hálózatát. Melegedő vonatokat állított fel 
Záhony állomáson. 
 
Előadásában a teherfuvarozással kapcsolatosan az áruprofil váltást, a megnövekedett, és hektikus 
árubelépés okozta problémákat emelte ki. Gondot okoz a visszatartott orosz vagonok tárolása, ami nehezíti 
a vonatok rendezését, az elegyképzést. Ezen gondok megoldására, Magyarország kormánya 12,4 milliárd 
forintos pályarekonstrukciós fejlesztésbe kezdett (Záhony, Eperjeske Rendező, Fényeslitke Rendező), ami a 
határállomás áteresztő képességét fogja javítani. 
 
Konferenciánk második előadója Illés Tamás rendőr alezredes a Záhonyi Kapitányság vezetője volt, aki a 
Személy, vagyon és közlekedésbiztonság helyzete Záhonyban című előadásába adott képet az előző év 
eseményeiről. „Bár a statisztikai számok, a határátlépéshez kapcsolódó események miatt nem ezt mutatják- 
Záhony egy békés, biztonságos város.” – kezdte előadását. A regisztrált bűncselekmények, a testi sértések 
száma az utóbbi két évben folyamatosan csökkent Záhonyban. Ami kedvezőtlen képet mutat a rendőrségi 
statisztikákban, az a rongálások magas száma a városban. 
A közlekedésbiztonság terén legfőbb problémának a gyorshajtást és az ittas vezetést emelte ki a kapitány 
úr. Ez ellen rendszeres – napi 9 órás traffipax jelenléttel – vette fel a küzdelmet a rendőrség állománya.  
Kapitány úr kiemelte, a tudatos közlekedésbiztonságra nevelést, a prevenciós programokban való aktív 
részvétel fontosságát. Előadása zárásaként megköszönte az önkormányzat, és a vasút segítő hozzáállását 
a menekült ellátás kezelése során, és örömét fejezte ki, hogy ezt a helyzetet sikerült úgy kezelni, hogy a 
város lakóinak mindennapi életét nem zavarta a városon átutazó nagyszámú menekültek jelenléte. 
 
A Vasúti Közlekedésbiztonság Záhony körzetben című előadásban Kovács János Vasútbiztonság Osztály 
szakelőadója a megnövekedett vasúti balesetekről tudott számot adni. Ez első sorban a megnövekedett 
forgalom és az áruösszetétellel magyarázható. Oktatásokkal, képzésekkel kívánja a vasútbiztonsági osztály 
ezt a tendenciát javítani. 
 
A konferencia záró előadását Balogh Sándor Rail Cargo Hungária Zrt. Területi üzemeltetési központvezetője 
a Vasúti Áruforgalom Alakulása a Záhonyi Határátmenetben címmel tartotta.  
Az árubelépés, és az áruösszetétel növekedését elemezte előadásában. A korábban jellemző vasérc mellett 
a szemes termény beáramlása növekedett meg. Erre a vasútlogisztikai eszközök (normál vagonok, széles 
mozdonyok) és átrakó berendezések kapacitása terén is át kellett állni a körzetnek. „Záhony egy mindig 
megújulni képes régió. Mikor a vasérc tömegáru beáramlását kellett megoldani azt is sikeresen vette, mikor 
a 100 kínai konténervonatot fogadtuk, az is zökkenőmentes volt. Most a szemes termények átrakási 
feladatával is meg fogunk birkózni. Garancia erre a képzett vasúti humánerőforrás, ami a régiónkban 
rendelkezésre áll.” – fejezte be előadását. 
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A konferencia zárszavaként Gubik László Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója köszönte meg a színvonalas 
előadásokat és a hallgatóság aktív részvételét. 
 
Szekeres István 
KTE megyei titkár 

 
 

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. 

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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A Közlekedési Kultúra Napja Megnyitója 

 
Időpont: 2023. május 11.  

Helyszín: szervezés alatt 

Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat 

 

 
 

A Közlekedési Kultúra Napja Témavezető Konferencia 

 
Időpont: 2023. május 

Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat 

 
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. november 

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. 

 

 MÁS SZERVEZETEK ESEMÉNYEI 
 

 

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJASOK – 2022 Konferencia 

 

Időpont: 2023. április 23. 

Helyszín: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara székhelye 

Szervező: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara; Magyar Mérnöki 

Kamara Építési Tagozat 

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

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

 

 
 

Szombattól néhány vonalon változik a vonatok és a buszok menetrendje 
 

2023. február 1. Szeged és Hódmezővásárhely között csúcsidőben 20 percenként fog járni a vasútvillamos 

Február elejétől módosítja egyes vasútvonalak menetrendjét a MÁV-START, hogy az utasok számára 

még kedvezőbb, rugalmasabb legyen az utazás. A módosítással figyelembe veszik a decemberben 

bevezetett új menetrend kapcsán a püspökladányi lakossági észrevételeket is, ezért szombattól 

ismét megállnak a Tokaj InterCity-k az alföldi városban. A Szeged és Hódmezővásárhely közötti 

vasútvillamossal utazókat érinti a legjelentősebb előrelépés azáltal, hogy február 4-től a TramTrain-

járatok kis mértékben módosított menetrend szerint, illetve munkanapokon a reggeli és délutáni 

csúcsidőszakban már egységesen 20 percenként közlekednek. A kedvezőbb csatlakozások 

érdekében a Volánbusz is a TramTrainhez igazítja egyes járatai menetrendjét Hódmezővásárhely 

térségében. 

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

döntések alapján a vasúttársaság február elejétől néhány vonalán módosítja a menetrendeket. Az Építési és 

Közlekedési Minisztérium a MÁV-Volán-csoporttal közösen vizsgálja a menetrend további fejlesztési 

lehetőségeit, melyeket a szokásos évközbeni korrigálások alkalmával fog életbe léptetni. 

Február 4-től változik a Szeged és Hódmezővásárhely közötti TramTrain-járatok menetrendje. A 

kisebb menetrendi korrekciókon kívül a munkanapok reggeli és délutáni csúcsidőszakában már 

https://ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar
https://ktenet.hu/esemenyek/epitoipari-nivodijasok-2022-konferencia/
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egységesen 20 percenként járnak a vasútvillamosok, ezáltal még több utas szokhat át a közúti 

közlekedésről a kötött pályára. 

A vasútvillamosok sűrűbb közlekedéséhez igazodóan Hódmezővásárhely térségét érintően egyes 

autóbuszjáratok indulási ideje is kismértékben módosul 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. A buszok megváltozott menetrendjéről a Volánbusz honlapján 

tájékozódhatnak az utasok. 

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), ezáltál a városban visszaáll az óránkénti IC-közlekedés. A plusz megállások 

miatt a Tokaj IC-k menetrendje Hajdúszoboszló és Debrecen között kis mértékben módosul. 

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

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. 

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

a magyarbólyi határállomáson a tartózkodási idők csökkenjenek, ezért a Pécs–Villány–Magyarbóly–

Pélmonostor (Beli Manastir) vonalon február 6-tól jelentősen módosul a menetrend, és bővül a 

kishatárforgalmi vonatok száma, valamint a Villány―Mohács vonalon néhány vonat menetrendje kis 

mértékben változik. Az utazások megkönnyítését is szolgáló intézkedésektől az utasforgalom növekedését 

várja a vasúttársaság. 

A Vác–Balassagyarmat és a Hatvan―Aszód―Balassagyarmat vonalon néhány vonat menetrendje 

változik február elejétől, Füzesabonyból Miskolcra mindennap 22:55-kor pedig új éjszakai vonat (5048) is 

indul. 

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 módosításokról részletesen és vonalankénti bontásban a MÁV-Volán-csoport korábbi közleményéből 

tájékozódhatnak az utasok. A MÁV honlapján a Belföldi utazás / Menetrendek / Közforgalmú menetrendek 

menüpontban érhetők el a vasúti menetrendek, továbbá az állomások és a megfelelő (február 4., illetve 6. 

utáni) dátum beállításával az Elvirában és a MÁV appban is a módosított indulási, érkezési idők jelennek 

meg. 

A közlekedési társaság felhívja utasai figyelmét, hogy utazásuk előtt feltétlenül tájékozódjanak a járatok 

indulási idejéről. 

 

 
Megkezdődik Veszprém vasútállomás felújítása 

 
2023. február 2. Veszprém, 2023. február 2. – Idén Veszprém tölti be Európa Kulturális Fővárosának 

szerepét, bevonva a város és a régió intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil 

szervezeteit. A programhoz kapcsolódva Veszprém vasútállomás felújításának első üteme február 

elején megkezdődik. A rendezvénysorozat kapcsán a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a MÁV-Volán-

csoport stratégiai partnerségi megállapodást kötött. Ennek egyik elemeként, a fenntarthatóság 

jegyében, a vasúttársaság kedvezményes áru Veszprém-Balaton 2023 EKF jegyet vezetett be. 

Frissített információ: Az épület homlokzatánál zajló munkálatok miatt a peronok felől lezárták a váróterem 

ajtaját, a város felőli oldalról (Jutasi út) közelíthető meg. Köszönjük utasaink megértését és türelmét! 

  

https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/40021
https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/40021
https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/40032
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/februar-elejetol-nehany-vonalon-valtozik-vasuti-menetrend
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/februar-elejetol-nehany-vonalon-valtozik-vasuti-menetrend
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2022-2023-evi-belfoldi-kozforgalmu-menetrend-vonalankenti-bontasban
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2022-2023-evi-belfoldi-kozforgalmu-menetrend-vonalankenti-bontasban
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/terkep_veszprem_a3_utasiranyito.jpg?itok=0TcrqCpf
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Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódva Veszprém vasútállomást is felújítják, a beruházás 

1,105 milliárd forintból, részben hazai költségvetési támogatásból és 355 millió erre a célra elkülönített MÁV 

saját forrásból valósul meg. A beruházás keretében megújul az utasforgalmi épület és annak külső 

homlokzata, az utasvárót új burkolat teszi majd még szebbé, és akadálymentes illemhelyet építenek ki, 

melyet a váróteremből könnyen meg lehet majd közelíteni. Az utasok új fotocellás ajtókon keresztül 

közlekedhetnek. A felvételi épület új peron- és előtetőt is kap. Új utcabútorokat helyeznek el az állomás 

előtérben, a középső utasperonon – ahová az InterCity vonatok érkeznek –, valamint az állomásépület 

körzetében is. Az utaskomfort növelése érdekében továbbá a peronra vezető kijáratokat is 

akadálymentesítik, két új fedett utasbeállót és tíz kerékpártámaszt helyeznek el. 

A kivitelezési munkálatok február 6-án a szükséges bontási munkálatokkal, illetve a homlokzat 

felállványozásával megkezdőnek. Az utasforgalmi területeken is számítani kell részleges korlátozásokra, a 

kerülő útvonalakat minden esetben ki fogják táblázni. 

A veszprémi vasútállomásnál lévő helyközi és helyi autóbusz-állomáson kisebb tereprendezést hajt végre a 

Volánbusz is, a munkálatok tavasszal fejeződhetnek be. 

Továbbá az állomás környezetében lévő, a városhoz tartozó területek is megújulnak az önkormányzat 

munkájának köszönhetően. 

A rendezvénysorozat kapcsán a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a MÁV-Volán-csoport stratégiai partnerségi 

megállapodást kötött, amelynek célja, hogy kölcsönösen segítsék egymást a rendezvény sikeres 

lebonyolítása érdekében. A Program egyik alapértéke a fenntarthatóság, ezért is kiemelten fontos, hogy a 

rendezvények ezeket a szempontokat figyelembe véve működjenek. A fenntarthatósági célok elérésében a 

közösségi közlekedés szerepe kiemelten fontossá vált, a turizmus szempontjából kiemelt, több százezer 

látogatót megmozgató eseménysorozatnál érdemes ennek előnyeit minél jobban kihasználni. 

Ennek érdekében a MÁV-Volán-csoport a kiemelt programok idejére kedvezményes Veszprém-Balaton 

2023 EKF jegyet vezetett be. A szimbolikus 2023 forintba kerülő vasúti jegy a MÁV-START és a GYSEV 

területén is érvényes, oda-vissza utazást biztosítva az ország bármely pontjáról Veszprémbe. Az első 

kiemelt rendezvény, melyre az EKF jegy érvényes volt a januári megnyitó ünnepség volt, amire 

támogatásként a MÁV-START és a Volánbusz is éjszakai mentesítő járatokat indított. Legközelebb az 

áprilisi Blues Fesztiválra lehet majd kedvezményes jegyet váltani. Itt is az általános elővételi szabályok 

érvényesek, azaz 60 nappal a rendezvény előtt lehet a jegyeket megvásárolni. További információ a 

Veszprém-Balaton 2023 EKF jegyről: www.mav.hu/veb2023ekf 

A Székesfehérvár-Veszprém-Boba-Celldömölk-Szombathely vasútvonalon 2022-ben közel 2 millió utas 

utazott, Veszprém vasútállomáson pedig már több mint 550 ezren fordultak meg tavaly a folyamatosan 

fejlődő szolgáltatásoknak is köszönhetően. A MÁV-START 2020-ban új menetrendi rendszert vezetett be 

Budapest és Veszprém között, melynek eredményeképp óránkénti IC járatok közlekednek, a Göcsej és 

Bakony IC-kben modern, nagysebességű, kényelmes InterCity kocsikkal utazhatunk. Tavaly decembertől 

http://www.mav.hu/veb2023ekf
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/nagy_balint_allamtitkar_veszprem_20230202.jpg?itok=_AZrzwbR
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vezették be az Okosjegyet Budapest és Veszprém között a Göcsej IC járatokra, amely 1599 forinttól 

elérhető, és magában foglalja a helybiztosítást is. Az Okosjeggyel Veszprém és Budapest között akár 600 

forint is megtakarítható. 

A vasúti és autóbuszos szolgáltatás összehangolásának köszönhetően a 2022/2023-a menetrendváltás óta 

Veszprém és Ajka között személyvonatok helyett a Volánbusz helyközi autóbuszjáratai szolgálják ki a 

településeket. A Volánbusz a Veszprém és Ajka közötti települések vasúti kapcsolatának biztosítása 

érdekében több, jelenleg is közlekedő autóbuszjárat útvonalát módosította, illetve meghosszabbította, így 

azok Veszprém vasútállomáson munkanapokon jellemzően két-három óránként, csúcsidőben óránként, 

hétvégén pedig többnyire kétóránként biztosítanak csatlakozást a főváros felé közlekedő InterCity-khez. 

A MÁV-Volán-csoport célja, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést, ami a fejlesztéseknek 

köszönhetően egyre népszerűbb az utasok körében, fenntarthatóbb alternatívát nyújt az egyéni utazás 

helyett. 

 
Újabb látványos fejlesztésekkel folytatódik a Nyugati pályaudvar 

megújulása 
 

2023. február 6. A Teréz körúti homlokzaton, az észak-nyugati torony felújítása mellett, tervezetten 

februárban a dél-keleti tornyon is megkezdődnek a munkák. Várhatóan ősszel elbontják a megújult 

homlokzat elől a védőtetőt. Még az idén megkezdődhet a 10-13. vágány alatti keresztaluljáró 

álmennyezetének, világításának és burkolatainak, valamint az aluljáróból felvezető lépcsőkarok 

mellvédeinek felújítása is. Az itt található, használaton kívüli liftet elbontják, mert a helyére új, 

nagyobb kapacitású felvonót építenek be, ami az aluljáró és a peronok közti akadálymentesített 

közlekedést szolgálja. 

Az éves szinten közel 18 és félmillió ember által használt, idén 146 éves Nyugati pályaudvar műszaki 

állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt 

halaszthatatlan volt az épületegyüttes tetőszerkezeti rekonstrukciójának megkezdése 2020 tavaszán. A MÁV 

állomásfejlesztési projektjének egyik kiemelt részeként a Magyar Építő végezte el az utascsarnok teljes 

lezárásával a tetőszerkezet felújítását. A tetőszakasz felújítása a Márványcsarnok, a várhatóan jövőre 

megnyíló nemzetközi váró, továbbá a volt ABC, valamint a Ceglédi folyosó fölött is megtörtént. A Nyugati tér 

felőli irodaszárny és a kapcsolódó előtető tetőszerkezeteinek teljes felújítását is elvégezték. 

Ősszel látványos előrelépés várható a pályaudvaron: elbontják a Teréz körúti homlokzata előtti, a gyalogos 

forgalmat akadályozó védőtetőt. Ezzel a jelentős építészeti és műszaki emléket képviselő, országos 

műemléki védettséget élvező épület ikonikus része válik újra zavartalanul láthatóvá. A homlokzaton, az 

észak-nyugati (metró felőli) tornyon a munkákat tavaly ősz óta az ÉPKAR végzi, a tervek szerint június 

végéig; míg a dél-keleti (gyorsétterem felőli) tornyon a MÁV FKG szakemberei fognak dolgozni várhatóan 

novemberig. 

A pályaudvar 10-13. vágányai alatt húzódó keresztaluljáró, várhatóan nyáron induló felújítása nyomán az 

elhasználódott álmennyezet világításának és burkolatainak teljes cseréje mellett fontos hangsúlyt kap az 

akadálymentesítés a meglévő, de évek óta nem használt peronfelvonó cseréjével. A munkák során az 

aluljáró álmennyezetét teljesen cserélni kell 1100 négyzetméternyi felületen, lámpatestekkel és új 

elektromos hálózattal. A falburkolatok kb. 500 négyzetméternyi felületen; valamint a teljes, kb. 900 

négyzetméteres padlóburkolat cseréje is megtörténik. A használaton kívüli peronfelvonó helyére pedig új, 

1000 kg teherbírású, acél tartószerkezetű, vandálbiztos kialakítású lift épül a tervek szerint, melynek építése 

szintén idén nyáron indulhat el várhatóan. 
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A biztonságtechnikai fejlesztések részekén új vagyonvédelmi videórendszer épül ki, mintegy 246 darab IP 

kamera felszerelésével a peronokon és a belsőtereken egyaránt. A pályaudvar biztonságosabbá tételéhez 

szükséges kamerarendszer kiépítése még idén megtörténik. 

Tervek a közeljövőre 

A pénztárcsarnok külső homlokzatának és belső terének, a rendőrségi átjárónak, továbbá a Nyugati téri 

irodarész külső homlokzatának felújítása is előkészítés alatt áll. 

Korábbi munkálatok 

A tetőszerkezet felújítása során a vágánycsarnok belső homlokzatát és a nyílászárókat felújították, a két 

hosszoldali kőlábazatot cserélték és korszerű belső világítást építettek ki. A kivitelezés tavaly ősszel 

befejeződött. A pályaudvaron diszpécserközpont épült ki, az utastájékoztatás modernizálása jegyében pedig 

új, hangos utastájékoztatás létesült, a vágányvégi utastájékoztató táblákat és az összesítő táblát cserélték, 

korszerűsítették és a Keleti pályaudvaréhoz hasonló két nagy LED táblát is telepítettek. Megújult a 

gyorsétterem teteje és mennyezete, megtörtént a homlokzati hat kisebb toronytető műemléki felújítása teljes 

tetőhéjazat-cserével, összesen mintegy 8200 négyzetméteren. A faszerkezeteket lecserélték, a 

fémszerkezeteket felújították, a rekonstrukción átesett tetőszakaszok csapadékvíz-elvezető rendszere is 

részlegesen új lett. A tetőfedésnek köszönhetően már a nagyobb esőzésekkor sem tapasztalható beázás. A 

pályaudvar Teréz körút felőli akadálymentes megközelítésére új rámpát alakítottak ki az örökségvédelmi 

hatósággal egyeztetettek szerint. A pályaudvar területén saját forrásból a csarnokban a vakok és gyengén 

látók számára vezető, úgynevezett taktilis sáv készült, aminek megtervezésében a Magyar Vakok- és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége nyújtott segítséget. Megszépült a Márványcsarnok és a Ceglédi 

folyosó; az automaták pályaudvaron belüli elosztása is még utasbarátabb lett. 

 

Közel 32 ezer prémium jegyet váltottak az utasok a MÁV-START járatain 
 

2023. február 10. A MÁV-START 2021 őszén állította forgalomba kiemelt InterCity vonalain az első és 

prémium (1+) osztályú IC+ kocsikat, amelyekkel egyre több viszonylaton utazhatunk. A prémium 

osztály az IC vonatok fedélzetén elérhető legmagasabb szolgáltatási kategória, az 1. osztályhoz 

képest is magasabb színvonalat képvisel. Az utasok szívesen választják ezeket a fülkéket hosszabb 

utak esetén, az elmúlt másfél évben közel 32 ezer prémium jegyet értékesített a vasúttársaság. 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/nyugati_mav_0.jpg?itok=lqEEbiuc
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Az első és prémium (1+) osztályú IC+ kocsik jelenleg napi szinten megtalálhatóak a Nyíregyházára, 

Szegedre és Pécsre menő távolsági vonatokban. Legelőször a Tokaj InterCityken vezették be az új 

szolgáltatást, ahol azóta is nagyon népszerű a prémium fülke. A legtöbb jegyet, ezekre a járatokra 

vásárolták az utasok, ami annak is köszönhető, hogy a járat több vármegyeszékhelyet is összeköt a 

fővárossal és egymással. A Tokaj IC körjáratként két óránként közlekedik Budapest-Keleti–Miskolc–

Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Cegléd–Budapest-Nyugati útvonalon, napi 18 ilyen járat van. 

Tavaly ősszel Szeged felé is elindult a prémium szolgáltatás a fedélzeti utasellátással napi 32 vonatban. 

Azóta több mint 6000-en utaztak az 1+ osztályon. A Napfény InterCity járat óránként jár Budapest-Nyugati–

Cegléd–Kecskemét–Szeged között. 

A decemberi menetrendváltással már Pécsre is utazhatunk a prémium osztályon, a Mecsek InterCityk 

kétóránként indulnak Budapest-Keleti pályaudvarról a Baranya vármegyei központba. Az eltelt másfél 

hónapban közel 3500-an vásároltak ilyen menetjegyet a napi 16 vonatra. 

A 2022-es nyári szezonban a Balaton felé is közlekedtek az új szerelvények. A Kék Hullám és Levendula 

InterCity-ken közel 3000 darab prémium fülkébe szóló jegyet adott el a MÁV-START. Várhatóan idén nyáron 

is visszatérnek majd az első és prémium osztályú IC+ kocsik a Balatonra. 

 

A prémium szakasz 1. osztályú menetjeggyel, valamint pótjegy, és 1000 forintos helyjegy váltása mellett 

vehető igénybe. A prémium szolgáltatás így standard 1. osztályhoz képest csak kismértékben drágább, 

viszont még kényelmesebb utazást és további extra szolgáltatásokat is tartalmaz. A prémium osztályra (1+) 

helyet váltó utasok exkluzív környezetben, kényelmesen tágas ülésben és térben utazhatnak, ami egyaránt 

jó választás, ha kellemes kikapcsolódásra vágynak vagy menetközben dolgoznának, mert az ülések 

munkára vagy étkezésre is alkalmas kihajtható asztalokkal rendelkeznek. Utasaink a helyjegy felmutatásával 

ajándék meleg italt (kávét vagy teát) választhatnak a kocsiban található Utasellátó bisztrószakaszban. A 

fedélzeti szolgáltatás visszatérése a vonatokra nagy sikert arat utasaink körében, a legnépszerűbb termékek 

a helyben sütött lepények és a hot-dogok. Amennyiben pedig Budapest-Keleti pályaudvaron szállnak fel a 

vonatra, a járat indulása előtt első osztályú menetjegyük felmutatásával a 9. vágány mellett található Üzleti 

várótermet is igénybe vehetik, ahol az Utasellátó meghatározott kínálatából korlátlanul és díjmentesen 

fogyaszthatnak. 

A prémium szakaszba a jegyeket online és a MÁV app-ban még egyszerűbb megvásárolni. A hétvégi és 

ünnepi időszakban érdemes a jegyet több nappal utazás előtt megváltani. A prémium osztályról további 

tájékoztatást kaphat a vasúttársaság weboldalán: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-

utazas/premium-osztaly-mav-start-intercity-vonatain 

 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/premium-osztaly-mav-start-intercity-vonatain
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/premium-osztaly-mav-start-intercity-vonatain
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/ic_0.jpg?itok=zXX-FPyS
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Bankkártyaméretű menetjegyeket vezetett be a MÁV-START 
 

2023. február 16. Mind a pénztárakban, mind a jegykiadó automatákban új, bankkártyaméretű jegyeket 

vezetett be a MÁV-START. A 80x54 mm-es jegyek az eddigieknél kisebbek, gyorsabban 

nyomtathatók, egységes kinézetűek. Éves szinten 14 futballpályányi terület lefedéséhez elegendő 

jegypapírt, azaz mintegy 1100 km jegycsíkot spórol meg a vasúttársaság a fejlesztéssel. 

A bankkártyaméretű jegy a menetjegy, a bérlet, a kocsiosztály-különbözeti jegy, a helyjegy, a hely- és 

pótjegy, a kerékpár túra jegyek, a Balaton 24/72, az Európa Kulturális Fővárosa programhoz 

kapcsolódva bevezetett kedvezményes Veszprém-Balaton 2023 EKF jegy, a teljesáru és kedvezményes 

havi Budapest-bérletek, valamint a Budapest hetijegy jegytípusoknál elérhető. Az új jegyeken négyzetes 

vonalkód (Aztec-kód) könnyíti meg a kezelést. 

A teljes méretű jegyek továbbra is használatban maradnak, olyan termékeknél, ahol a feltüntetendő 

információk nem férnének el a bankkártya méreten. A Volánbusz és a MÁV-HÉV termékek, és ezek vasúti 

utazással kombinált változatai továbbra is az eddigi méretben kerülnek forgalomba. 

Az új méretű jegyformátumnak köszönhetően, a kisebb papírméret miatt csökken a nyomtatópapír-

felhasználás, ami fontos környezetvédelemi szempontból, és éves szinten 120-130 millió forint megtakarítást 

jelent. A vasúttársaság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a legkörnyezetbarátabb megoldás az 

elektronikus úton (Elvira vagy MÁV app) váltott jegy. 

 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/veszprem-europa-kulturalis-fovarosa
https://jegy.mav.hu/
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/_ic.jpg?itok=qDJrVwmR
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Több mint 1,7 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítottak meg az 
utasok a vasúti közlekedéssel 

 
2023. február 17. Két éve indult a MÁV-Volán-csoport CO2 megtakarítás kampánya, ettől az időponttól 

a MÁV-START CO2-számlálóval mutatja ki a károsanyag-kibocsátás megtakarítást. Az adatok szerint 

az indulás óta eltelt időszak alatt több mint 1,7 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást sikerült 

megelőzni, amely hozzávetőlegesen egy 140 ezres nagyváros - például Pécs - összes lakosának éves 

kibocsátását fedezi. Ezt a CO2 mennyiséget több mint 23 millió fa tudta volna megkötni. A MÁV-

Volán-csoport célja 2050-ig a klímasemlegesség elérése. 

2021. február 17-től a MÁV-START a vonatjegyeken, bérleteken is feltünteti a távolságra vonatkozóan 

a CO2-kibocsátás megtakarítását. A kezdeményezést azzal a céllal indította el a vasúttársaság, hogy az 

utasokban tudatosítsa: a közlekedési mód megválasztásával is jelentősen csökkenthető a légkörbe kerülő 

károsanyag mennyisége. 

A MÁV-Volán-csoport leányvállalatai által nyújtott személyszállítási szolgáltatás adja Magyarország 

közösségi közlekedésének gerincét. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának negyedéért a közlekedés 

felelős, ehhez a vasúti ágazat csak 1 százalékkal járul hozzá. Jelentősen növelni kell a közösségi 

közlekedés szerepét a személyközlekedésben, illetve a vasút részarányát az áruszállításban ahhoz, hogy az 

Európai Unió által 2050-re megfogalmazott klímacél elérhető legyen, és 90 százalékkal csökkenjen a szén-

dioxid-kibocsátás. Ezt a célt hatékonyan támogatja a villamosított vasútvonalak hosszának, az elektromos 

járművek darabszámának növelése, az áruszállítás vasútra terelése, valamint a járműpark korszerűsítése. 

A környezeti szempontokat leginkább kihasználó online értékesítés térnyerése jól kimutatható: az Elvira 

online felületén vagy a MÁV applikációval jegyet váltó utasok aránya a tavalyelőtti 28 százalékról 35 

százalékra emelkedett 2022-re. 

2021 decemberében a papíralapú nyugtát elektronikus váltotta fel a jegykiadó automatáknál és a 

pénztárakban vásárolt jegyek esetében. Ezzel az intézkedéssel évente 28 tonna papírral kevesebbet 

használ fel a MÁV-START. 

2023. február 14. óta mind a pénztárakban, mind a jegykiadó automatákban új, bankkártyaméretű jegyeket 

vezetett be a vasúttársaság. A 80x54 mm-es jegyek az eddigieknél kisebbek, gyorsabban nyomtathatók, 

https://www.zoldkozossegikozlekedes.hu/co2
https://www.zoldkozossegikozlekedes.hu/valassza-zoldebb-utat-0
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/uj_menetjegyek_mav_start.png?itok=RVKD9DDM
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egységes kinézetűek. Éves szinten 14 futballpályányi terület lefedéséhez elegendő jegypapírt, azaz mintegy 

1100 km jegycsíkot spórol meg a MÁV-START a fejlesztéssel. 

A Volánbusz járműállományának szén-dioxid kibocsátása a 2019-es 338 ezer tonnához képest 2022-re 13 

ezer tonnával (325 ezer tonnára) csökkent. 

A MÁV-Volán-csoport célja 2050-ig a klímasemlegesség elérése, ennek érdekében kidolgozta 

fenntarthatósági célkitűzéseit. A zöldstratégiai célokat 2021. április 22-én a Föld napján ismertette a 

vállalatcsoport, amelyek között kiemelt jelentőségű a közlekedési szolgáltatók CO2-kibocsátásának 

csökkentése, a zöld digitalizáció, a hatékony energiagazdálkodás, a hulladékok környezeti terhelésének 

csökkentése és a körforgásos gazdaságra való áttérés, valamint a környezetbarát, fenntartható vállalati 

működés kialakítása. A zöldstratégiai célkitűzések részletei mellett a legfőbb fenntarthatósági mutatókról, az 

aktuális zöld hírekről és érdekességekről is tájékozódhatnak az érdeklődők a MÁV-Volán-

csoport fenntarthatósági weboldalán, ahol a CO2 számláló aktuális állása is megtekinthető. 

A MÁV-Volán-csoport folyamatosan azon dolgozik, hogy az ország vasúti és közúti hálózatán modern, 

összehangolt, kiszámítható és jó minőségű szolgáltatást tudjon kínálni. A cél, hogy a közösségi közlekedés 

versenyképes alternatíva legyen az utazók számára, és egyre többeket ösztönözzön ennek használatára az 

egyéni utazás helyett. 

 Korszakalkotó változás a közösségi közlekedésben - Jön az új 
vármegyebérlet és az országbérlet 

 
2023. február 18.  Május elsejétől minden eddiginél kedvezőbb bérletrendszer használatával teljes 

vármegyét, sőt akár az egész országot be lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy 

a GYSEV járatainak igénybe vételével. A Magyar Kormány, valamint az Építési és Közlekedési 

Minisztérium támogatásával és közreműködésével létrejövő új vármegye- és országbérlet-

konstrukció révén az elmúlt három évtized legjelentősebb díjszabási fejlesztését hajtják végre a hazai 

helyközi közösségi szolgáltatók. Csökken a családok havi közlekedési ráfordítása, javulnak a vidéki 

mobilitási lehetőségek és az életminőség, ezáltal népszerűbbé válik a környezetbarát kötöttpályás és 

az autóbuszos közlekedés. A teljesáru vármegyebérletet 9450 forintért lehet majd megvásárolni 

várhatóan április utolsó hetétől, az országbérlet ennek duplájába fog kerülni. A tanulók mindkettő 

esetében 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe. 

A tarifaközösség felé vezető úton tett legjelentősebb lépésnek is nevezhető az a változtatás, amelyet 

a vármegyebérlet és az országbérlet hozhat május 1-jétől. Az új típusú, egyszerűen elérhető és 

alacsony árú termékekkel utazók a MÁV-START, a VOLÁNBUSZ, a MÁV-HÉV és a GYSEV helyközi 

járatait korlátlanul használhatják majd a bérleten feltüntetett területen. A szolgáltatási színvonal emelése 

és a menetrendek összehangolása mellett az új tarifatermékek bevezetésével mind a közúti, mind pedig a 

kötöttpályás helyközi közösségi közlekedés versenyképessebbé, vonzóbbá válhat, ugyanis a vasút és busz 

igénybevételének lehetősége jobb minőségű kiszolgálást, több járatot, kevesebb várakozást hoz. A vidéki 

mobilitási lehetőségek bővülése a környezetbarátabb tömegközlekedés irányába tereli az utazókat, 

autósokat. A bérlet rugalmassága a szabadidős célú felhasználásnak is kedvez, így nem elhanyagoltató 

pozitív hatása várható a belföldi turizmusban és vendéglátásban is. 

Az új típusú díjtermékek a közlekedési szolgáltatók legtöbb értékesítési csatornáján elérhetővé válnak, 

amely országos szinten kiemelt hozzáférhetőséget biztosít. Kényelmesebbé, gondtalanabbá is teszi a 

bérletvásárlási folyamatot, mivel online – leggyorsabban a MÁV applikációval – megválthatók lesznek a 

bérletek, és elegendő egyet megvenni havonta, nem kell másik jegyről vagy bérletről gondoskodni a 

helyközi utazáshoz. A bérleteket a MÁV-START pénztáraiban, automatáinál és a MÁV appon, a Volánbusz 

pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve GYSEV pénztárainál lehet majd megvásárolni.  A bérletvásárlások 

tervezhetősége érdekében várhatóan április utolsó hetében egyes értékesítési csatornákon elővételben 

is megvásárolhatók lesznek a vármegye- és az országbérletek. 

A vidéki és a Pest vármegyei közösségi közlekedést hozza lendületbe az új 30 napos érvényességű 

vármegyebérlet, amely a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain egyaránt 

használható lesz. A teljesáru bérlet 9450 forintba kerül majd, ezáltal olcsóbb lesz, mint a havi Budapest-

https://www.zoldkozossegikozlekedes.hu/
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bérlet, vagy mint 15 liter – átlagosan 250-300 kilométer megtételére elegendő – üzemanyag (február közepi 

áron számolva). A tanulóbérlet 90 százalékos kedvezménnyel váltható, 945 forintba, azaz nagyjából 

kétgombócos fagyi árába fog kerülni. 

A vármegyebérlet fő előnye a kedvező ára mellett, hogy egyszerű igénybevételi feltételekkel lehet használni, 

és a területi korlátozásokat, azaz a vármegyei határokat is ismerik a lakosok. 

Azok, akik utazásaik során rendszeresen átlépik a vármegyehatárt, 2 vármegyebérlet áráért az ország 

egész területére érvényes országbérletet vásárolhatnak. Ennek kiemelkedő előnye, hogy minden olyan 

járatra érvényes, amelyet a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV üzemeltet helyközi 

forgalomban, így akár egyetlen bérlettel keresztül utazhatjuk hazánkat, eljuthatunk a legszebb, 

legnépszerűbb turisztikai látványosságokhoz, kirándulásra és akár vármegyéken át történő napi ingázásra is 

alkalmas. 

A 30 napos teljesáru országbérlet 18900 forintba fog kerülni. Kétezer-ötszáz forinttal olcsóbban lesz 

megvásárolható, mint jelenleg a 30 kilométerre érvényes bérlet. A tanulók ezt a bérletfajtát választva is 

igénybe vehetik a 90 százalékos kedvezményt, így 1890 forintért – nagyjából egy vidéki mozi normál 

jegyének áráért – szinte bárhová eljuthatnak az országban a diákok kötöttpályán vagy a Volánbusszal. 

A vármegyebérlet és az országbérlet nem vehető igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, továbbá 

a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. A Pest vármegyei bérlet illetve az országbérlet a 

BKK járatain sem érvényes, de Budapesten belül a helyközi szolgáltatók járatain lehet velük utazni. A 

vármegyebérlet, illetve az országbérlet országosan napi több tízezer buszon és kötöttpályás járaton teszi 

lehetővé az utazást minden egyéb jegy vagy bérlet váltása nélkül. 

A teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók, így vármegyebérlet 

esetében  mintegy 1300, országbérlettel kicsivel több, mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni 

az utasok a helyközi szolgáltatókat választva. A munkáltatók, kis- és középvállalkozások utaztatási költségei 

is csökkennek az új bérletkonstrukció révén. 

A nem távolsági jellegű – regionális és elővárosi – utazások jelentős része vármegyén belül, vagy 

szomszédos vármegyék között valósul meg. A regionális és elővárosi közlekedésben, különösen a kisebb 

településeken élők számára a kistávolságú utazási igények sok esetben nem kizárólag egy településre 

irányulnak, hanem több, a közelben lévő település elérését szükségessé teszik, számukra nyújt segítséget 

az új bérlet, de megmaradnak a jelenleg megvásárolható bérletek is. Az országos és a vármegyei alapú 

díjtermékek bevezetése jelentős előrelépés az országosan egységes tarifarendszer bevezetésében, a 

közszolgáltatások és menetrendek összehangolásában, valamint kiemelt fontosságú vidéki mobilitási 

lehetőségek tekintetében. 

A kedvezményes árú bérletek okozta bevételkiesést a kormányzat megtéríti a közlekedési társaságok felé, 

amelyek a bevezetéstől a nyár során folyamatosan gyűjtik a tapasztalatokat és az utasaik 

visszajelzéseit. A járműkapacitásaikat – a lehetőségekhez mérten – a változó utazási szokásokhoz, 

igényekhez igazítják. 

A közlekedési szolgáltatók folyamatosan készítik elő a vármegye- és országbérlet vásárlásához, az 

eligazodáshoz hasznos tájékoztatási segédleteket, amelyeket a díjtermékek bevezetése előtt közzétesznek 

a weboldalaikon, illetve az egyéb tájékoztatási felületeiken is. 

 

 
Forgalomba állt a MÁV-START teljes KISS flottája 

 
2023. február 25. Mind a 40 KISS forgalomba állt, ezzel teljessé vált a MÁV-START emeletes 

motorvonat-flottája. A korszerű járművek a budapesti agglomerációból ingázók mindennapjainak 

meghatározó szereplőivé váltak. Emellett nem csak az elővárosi vonalakon utazók élvezhetik az 

emeletes motorvonatok nyújtotta szolgáltatást, hiszen akár Hegyeshalomig, hétvégén pedig 

Nyíregyházáig is lehet utazni ezeken a vonatokon, nyáron pedig a Balatonra is több tízezer utast 

szállítottak. A MÁV-START különleges utazással ünnepelte ezt a fontos mérföldkövet. Európában 



KTE    20  2023. március 

 
 
egyedülálló módon, Magyarországon nyílt először lehetőség arra, hogy három összekapcsolt – 

összesen 467,7 méter hosszú – KISS szerelvény 1200 utassal a fedélzeten útnak induljon. 

A MÁV-START 2017 áprilisában kötött keretmegállapodást 40 darab KISS emeletes motorvonat 

beszerzésére, a járműveket jelentős hazai hozzáadott érték mellett a Stadler Bussnang AG szállította le. A 

motorvonatok egy részének végszerelése Magyarországon valósult meg, míg a forgóvázak összeszerelését 

teljes egészében a Stadler szolnoki üzemében magyar munkatársak végezték. 

Az első KISS 2020 márciusában kezdte meg az utasforgalmi próbaüzemet, de a pandémia közel fél évre 

kényszerpihenőre küldte az emeletes motorvonatokat. Végül 2020 augusztus végétől kezdhettek újra 

közlekedni, azóta folyamatosan álltak forgalomba az új szerelvények. 

 
 

Ma már mind a 40 szállítja az utasokat. Jelenleg napi szinten közlekednek emeletes motorvonatok a 

Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Újszász–Szolnok, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Vác–Szob, 

Budapest–Győr–Hegyeshalom és a Budapest–Hatvan–Gyöngyös/Eger vonalon, valamint hétvégente 

Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza között egyes sebesvonatokban is jár KISS szerelvény. Először 

2021 nyarán a Balatonra is közlekedtek KISS motorvonatok az ország több pontjáról. A pozitív 

fogadtatásukra tekintettel 2022-ben újra visszatértek az emeletes szerelvények a tó partjára, egyes 

járatokban már dupla motorvonat közlekedett. 2022-ben 53 ezer utas választotta a Balatonhoz az emeletes 

járműveket. Az idei főszezonban is találkozhatnak velük a nyaralni indulók a magyar tenger déli partján. A 

KISS motorvonatok forgalomba állásuk óta 8 850 970 kilométert teljesítettek. 

 
 

Az új járművek nagyon népszerűek az utazóközönség körében, többen családi programokat szerveznek a 

motorvonatok kipróbálására. A légkondicionált és tágas utastérben a két szinten összesen 600 ülőhely van, 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/_c7a8104.jpg?itok=_Qh8W_MI
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/_c7a8223.jpg?itok=ITNP52ko
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négy mosdó – ebből az egyik akadálymentesített – áll az utasok rendelkezésére. Az oldalanként 12 ajtó 

gyorsabb utascserét tesz lehetővé. A kocsikban a kor követelményeinek megfelelő kamera- és 

utastájékoztató-, valamint ülőhelyfoglaltságot mutató rendszer, WIFI, mobiltelefonok és laptopok töltésére 

alkalmas hálózati csatlakozók is megtalálhatóak. A multifunkciós terekben pedig 4 kerekesszék, illetve 12 

kerékpár vagy 5 babakocsi is szállítható. 

Az emeletes motorvonatok számos vonalon hagyományos szerelvényeket váltanak ki, ezeken a vonalakon 

jobb menetrendszerűséget eredményeznek kedvezőbb menetdinamikájuk miatt. A modern motorvonatok 

(KISS és FLIRT) forgalomba állítása hozzájárul a nagyobb férőhely-kapacitáshoz, a zsúfoltság 

csökkenéséhez, ezáltal növekszik az utaskomfort és javul az utazási élmény, a korszerű motorvonatokkal 

csendesebb közlekedést biztosítunk utasaink számára, emellett a járművek kedvezőbb 

energiafelhasználásának köszönhetően hozzájárulnak a környezetbarát, zöld közlekedéshez is. 

 Fontos részletek a vármegye- és az országbérletekkel kapcsolatban 
 

2023. február 26. Az eddig felmerült, leggyakoribb kérdések tisztázása 

Május elsejével vezeti be Magyarország kormánya az új vármegye- és országbérleteket, amelyekkel 

egyszerűen és megfizethető áron lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV 

helyközi járatain. 

A harmincnapos érvényességű, teljesáru vármegyebérletet 9450 forintért, az országbérletet pedig 

ennek duplájáért, 18900 forintért lehet majd megvásárolni – elővételben várhatóan már április utolsó 

hetétől, a MÁV appon keresztül.   

A tanulók természetesen ezúttal is élhetnek a megszokott 90 százalékos kedvezményükkel, ám a két 

új bérlettípusnak köszönhetően azt már nemcsak az állandó lakóhelyük és az oktatási intézményük 

közötti utazáshoz vehetik igénybe, hanem korlátozás nélkül az adott vármegyében vagy akár az 

egész országban. 

Az új, egyszerűen elérhető és nagyon kedvezményes árú bérlettermékekkel a közösségi közlekedési 

szolgáltatók (MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV és GYSEV) helyközi járatait használhatják majd az 

utasok. 

Kizárólag harmincnapos érvényességű vármegye- és országbérleteket bocsátanak ki a szolgáltatók: a 

teljesáru vármegyebérlet 9450 forintba kerül majd, míg az országbérletért ennek kétszeresét, 18900 

forintot kell fizetni. 

A diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos tanulók mindkettőt 90 százalékos 

kedvezménnyel vehetik meg, azaz 945 forint, illetve 1890 forint lesz az újfajta diákbérletek ára. 

Az új bérleteket mindenkinek érdemes lesz megváltania, aki havonta ma ennél többet költ vasúti vagy 

buszos közlekedési jegyre, bérletre vagy üzemanyagra. Az ország- és vármegyebérletek révén több 

ezer, de akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, amennyiben a szülők 

és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között. 

Az országbérlet a hosszabb távolságokra vagy a legalább két megyén át ingázók számára kínál új és 

versenyképes alternatívát. Az új bérletnek köszönhetően a hosszabb távolságú, például családlátogatási, 

kirándulási célú utazások is könnyebben tervezhetővé, olcsóbbá válnak, így a MÁV-Volán-csoport új 

bérletkonstrukciói várhatóan a hazai idegenforgalom élénküléséhez is hozzájárulhatnak. 

A vármegye- vagy országbérlet bevezetése egyszerűbbé teszi a jegyváltást is. A jövőben elég lesz 

hónapról hónapra egyetlen – helyközi buszokra és vonatokra, továbbá Csongrád-Csanád vármegye 

esetében még a Szeged és Hódmezővásárhely közötti vasútvillamosokra is érvényes – harmincnapos 

bérletet váltani. 

A MÁV app használata esetén ráadásul még ez az egyetlen bérlet is sorbanállás nélkül és papírmentesen 

lesz elérhető. 

A vármegye- és az országbérlet növeli és egyetlen esetben sem szűkíti az utasoknak kínált 

bérletválasztékot: minden jelenlegi jegy- és bérlettípus május elsejét követően is megmarad, így 

mindenki a számára legkedvezőbb megoldást választhatja. 
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Fontos tudni, hogy a megszokott kedvezmények az új bérlettípusok esetében is igénybe vehetők, azaz a 

kedvezményes viszonylati bérletek vásárlására jogosult utazók az ország- és a vármegyebérleteket is 

kedvezményesen vásárolhatják meg. 

Néhány kivétellel azonban számolni kell: 

A vármegye- és országbérlettel a helyjegyköteles (feláras) vonatok nem vehetők igénybe, továbbá első 

osztályú kocsiban vagy prémium szakaszban sem lehet majd az új bérletekkel utazni – még a felár 

vagy a kocsiosztály-különbözet kifizetése mellett sem. 

A félreértést sokak számára az okozta, hogy a feláras és nem feláras kocsikat egyaránt továbbító vonatok 

(például a Napfény, Békés, Bakony, Göcsej és a kaposvári InterCityk) nem feláras kocsijaiban a vármegye- 

vagy országbérletekkel is lehet majd utazni. 

Az újfajta bérletek nem lesznek érvényesek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon.   

Ugyanakkor a helyközi (távolsági) buszokra és a MÁV-START járataira a városhatáron belül is 

felszállhatnak a két új bérlettípus tulajdonosai anélkül, hogy külön jegyet vagy bérletet kellene váltaniuk. 

Ebben az esetben azonban ugyancsak fontos tisztában lenni azzal, hogy Budapesten a MÁV-HÉV járatain 

és az agglomerációs kék buszokon csak a főváros közigazgatási határán kívül fogadják el a Pest 

vármegye bérletet és az országbérletet, a városhatáron belül már szükség lesz a BKK jegyekre vagy 

Budapest-bérletekre is. 

Az utasoknak mindig arra a területre érvényes bérlettel kell rendelkezniük, amely vármegyében a kiindulási- 

és a célállomásuk van. Ugyanakkor egy vármegyére szóló bérlet is elég lesz, ha a busz vagy vonat 

ugyan két megyét is érint, de a célállomás ugyanabban a vármegyében van, mint az indulóállomás és 

az utas nem száll le a járműről a másik vármegyében. 

A témában kiadott korábbi közleményünk itt érhető el. 

 
 

 Célegyenesbe ért a MÁV-START FLIRT flottájának egységesítése 
 

2023. február 28.  

A flottamodernizáció részeként javul az elővárosi és a regionális forgalomban közlekedő FLIRT 

motorvonatok utaskomfortja és utazási színvonala, valamint a vasúti biztosítóberendezési 

fejlesztések révén lehetővé váló sebességemelésektől függően a jövőben még több vasútvonalon 

használhatják ki a megengedett 160 km/h-s maximális tempójukat. A MÁV-START a 2006-2010 között 

vásárolt motorvonatait látja el korszerű ETCS L2 vonatbefolyásoló berendezéssel: a hatósági 

engedélyek birtokában eddig 36 jármű már így állt vissza forgalomba, a teljes projekt idén 

szeptemberben fejeződik be. Ezen felül zajlik, és az év végén zárul az elővárosi motorvonatflotta 

egységesítési programja is, az elsőként beszerzett FLIRT járművek az ETCS beszerelése mellett 

kívülről és belülről is megújulnak, és az újabbakkal megegyező szolgáltatási színvonalat, valamint 

kék-fehér külső színvilágot kapnak. 

Újabb mérföldkőhöz érkezett a MÁV-START Zrt. FLIRT motorvonatainak modernizációja, ugyanis a 

közlekedésbiztonság növelése és a járművek megengedett 160 km/h-s végsebességének kihasználása 

érdekében 36 szerelvény lett eddig felszerelve a kettes szintű Európai Vonatbefolyásoló Rendszerrel (ETCS 

L2). A vasúttársaság a 2006-2010 között vásárolt 59 FLIRT villamos motorvonatát látja el ilyen rendszerrel, a 

teljes projekt a tervek szerint 2023 szeptemberében fejeződik be. Egy motorvonatot korábban már felszerelt 

ETCS-berendezéssel a MÁV-START, a 2013-2016 között vásárolt 63 motorvonat pedig már a szállításkor 

rendelkezett ilyen típusú vonatbefolyásolóval. 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/korszakalkoto-valtozas-kozossegi-kozlekedesben-jon-uj-varmegyeberlet-es-orszagberlet
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Az ETCS felszerelésével egyidőben, bár külön projekt részeként zajlik a piros festésű FLIRT motorvonatok 

átépítése is: a járművek kívülről és belülről is megújulnak, és az elővárosi motorvonatflotta egységesítése 

révén az újabbakkal megegyező szolgáltatási szintet, és kék-fehér-sárga külsőt kapnak. A motorvonatok 

típusa ugyan megegyezik a 2013-2016 között vásárolt járművekével, azonban a gyártó Stadler 

fejlesztéseinek köszönhetően a később beszerzett egységekbe bizonyos területeken már az időközben 

megváltozott utazási igényekhez igazított részegységek kerültek. Ezért döntött a vasúttársaság arról, hogy a 

régebbi flotta felszereltségét, egyben színvilágát is az újabb, kék-fehér-sárga motorvonatokéhoz igazítja. 

Így a korábban vásárolt járműveken is jobb lesz az utastájékoztató rendszer, amelynek köszönhetően 

korszerű monitoron lehet értesülni az utazással, menetrenddel kapcsolatos információkról, például a várható 

érkezési és indulási időkről, a csatlakozási lehetőségekről, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos 

tudnivalókról. Laptopok, mobiltelefonok töltéséhez használható dugaszoló aljzatokat és USB-töltőket 

szerelnek a Stadler Konzorcium munkatársai az ülések mellé. Továbbfejlesztik az ajtónál beszerelt 

mozgássérült-emelőket, amelynek köszönhetően a liftet használók már nemcsak szemből, hanem oldalról is 

felszállhatnak a járműre a keskenyebb peronokról. A mosdók belső felületét grafitti- és karcálló fóliával fedik 

be. A vakok és gyengén látók egyértelmű eligazodása és tájékoztatása érdekében Braille-írásos szövegeket 

helyeznek el a fedélzeten. Az utasbiztonság fokozása érdekében korszerűsítik a videós térfigyelő rendszert, 

a képminőség javítása mellett a készülékek éjjellátó funkcióval is kiegészülnek. Az utasok mellett a 

járművezetőkről sem feledkeznek meg, a vezetőállás tablet-dokkolóval egészül ki, amelyen a motorvonat-

vezető az aktuális menetrendet tudja nyomon követni. 

Az első ilyen felújított motorvonat 2020 novemberében állt forgalomba, eddig 49 jármű egységesítése 

készült el, és a teljes flotta átalakítása 2023 végére fejeződhet be. A kormány európai uniós támogatás 

igénybe vétele révén 4,9 milliárd forinttal járul hozzá az elővárosi motorvonatflotta egységesítéséhez. A 

régebbi beszerzésű motorvonatok esetében a külső és belső átalakítás Celldömölkön történik. Az ETCS 

beépítését Szolnokon végzik. 

A MÁV-START az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásból nyert támogatást a korszerű ETCS 

L2 rendszerek telepítésére, ezt követően kétszakaszos közbeszerzési eljárás eredményeként az Alstom 

Transport Hungary Zrt. és az Alstom Belgium SA cégekből álló konzorciummal kötött szerződést. Az európai 

uniós támogatás 7,6 milliárd, ebből a hazai társfinanszírozás összege 1,3 milliárd forint volt. Az Alstom 2020 

januárjában szerezte meg a motorvonatok átalakítási engedélyét, majd öt járművel végeztek összességében 

250 ezer kilométer tesztet. A tartampróbákat követően 2022 decemberében adta ki a típusengedélyt a 

magyar vasúti hatóság. A forgalomba hozatali engedélyt eddig 36 jármű kapta meg, ezek már ismét 

közlekednek, a többi motorvonaton a végszerelés és hatósági engedélyeztetés is zajlik. Egy-egy 

motorvonatot az ETCS beszerelése, valamint az egységesítés miatt egy-egy hónapig kell kivonni a 

forgalomból. A piros járművek leginkább a dunántúli vonalakon, így Budapest-Győr-Hegyeshalom, 

Székesfehérvár-Balatonfüred, Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, Budapest-Pusztaszabolcs-

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/flirt.jpeg?itok=j7aDWmFY
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Dombóvár, illetve Budapest és Dunaújváros között közlekednek. Az átalakítás és a flottaegységesítés után 

is itt állnak újból forgalomba, így korszerűsített és új színvilágú járművekkel találkozhatnak az utasok. 

Az ETCS elsődleges feladata a vonatok közlekedésének felügyelete, és a vasúti biztonság garantálása. A 

rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat sebességét, a menetengedélyek és pályaadatok alapján 

sebességprofilt számol, amelynek betartását kikényszeríti a mozdonyvezetőtől. Teljes felügyeleti 

üzemmódban lehetetlen, hogy a vonatvezető figyelmen kívül hagyjon egy vörös jelzést. Ha nem csökken 

kellő mértékben a vonat sebessége, a rendszer automatikusan bekapcsolja a járművön az üzemi féket, és 

ha kell a vészféket is. A biztonsági feltételek javításával emelkedhet a járművek sebessége is azokon a 

hazai vonalakon, amelyek a közelmúltban megújultak és felszerelték ETCS L2 berendezéssel. Az ETCS L2-

vel ellátott motorvonatok a felújított vonalakon százhatvannal is mehetnek majd a pályaoldali engedélyezés 

után. Ehhez még szükség lesz a vasútvonalakon az ETCS L2 és a GSM-R rendszer üzembe helyezésére is. 

Az elővárosi vonalakon javulhat a menetrendszerűség, pontosabbak lehetnek a vonatok, hiszen késés 

esetén százhúsz helyett százhatvannal is lehet közlekedni bizonyos szakaszokon. 

 

 
 

 
 

A főváros jövőjét alakíthatjuk: elindult a Budapesti Mobilitási Terv 
társadalmasítása 

  

Budapest, 2023. január 31. – Mától bárki elmondhatja a véleményét arról, hogy milyen legyen 

Budapest közlekedése 2030-ig. A szakmai és civilszervezeti egyeztetések után elindult a Budapesti 

Mobilitási Terv széleskörű társadalmasítása. 

  

Gyalogosbarát közterületek kialakítása, akadálymentes járműpark megvalósítása, a közlekedési módok 

kényelmes váltásának lehetősége, a reptér elérhetőségének javítása - az átfogó városfejlesztési 

szempontok mellett ilyen és ehhez hasonló javaslatokat fogalmaz meg az a Budapesti Mobilitási Terv, 

amely a főváros fenntartható városi mobilitási terveként (Sustainable Urban Mobility 

Planning, SUMP) Budapest közlekedési fejlesztésének irányait hivatott kijelölni 2030-ig. A fenntartható 

városi mobilitási terv megléte egyben feltétele az egyes Európai Uniós források megszerzésének. 

  

A következő egy hónapban bárki véleményezheti a BKK honlapján elérhető stratégiát, amely a 2030-ig 

elinduló fejlesztéseket meghatározó célokat és a tervezett intézkedéseket mutatja be. A kérdőívek 

segítségével a budapestiek és az agglomerációban élők is hozzátehetik saját gondolataikat a tervhez, az 

anyag készítői minden beérkező javaslatot megvizsgálnak majd. 

  

Új kihívások mentén 

  

Az érvényben lévő, 2019-ben széles társadalmi támogatottsággal elfogadott stratégia felülvizsgálatára az 

elmúlt időszak kihívásai – egyebek mellett a koronavírus-járvány, energiaválság -, illetve az EU és az új 

városvezetés klímapolitikája adtak okot. 

Az átdolgozott BMT-t a Fővárosi Közgyűlés megbízásából készítette el a BKK szakmai és civil szervezetek 

bevonásával, a kérdőíves társadalmi egyeztetések eredményeit figyelembe véve. 

  

A 2021-ben megkezdett felülvizsgálattal a stratégia készítői olyan szempontokat építettek be a Budapesti 

Mobilitási Tervbe, amelyek gyorsabban közelebb visznek a zöld és hozzáférhető főváros kialakításához: 

nagy infrastrukturális beruházások helyett kisebb, gyorsan és hatékonyan megvalósítható, hasznosabb 

projekteket helyez előtérbe; a közösségi közlekedés fejlesztése mellett nagyobb hangsúlyt fektet az aktív 
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mobilitás, a gyalogos közlekedés és a kerékpározás feltételeinek javítására; korszerű digitális 

szolgáltatásokat kínál; erősíti a főváros, a kerületek és a térség együttműködését. 

  

Széles körű társadalmasítás 

  

A két éve tartó folyamat következő állomásaként az elkészült dokumentumokat a BKK széles körben 

elérhetővé és véleményezhetővé teszi. 

  

A Budapesti Mobilitási Terv stratégiai anyaga mától olvasható, és 2023. március 10-ig véleményezhető 

a BKK honlapján. A Budapesti Mobilitási Terv a társadalmi vélemények beépítése után nyeri el végső 

formáját, amelyről a Főváros Közgyűlése várhatóan 2023 tavaszán dönt majd. 

  

Budapesti Közlekedési Központ 

  

 

Folytatja az utastájékoztatás megújítását a BKK: a Blaha Lujza téren is 
korszerű táblák segítik az ügyfeleket 

  

Budapest, 2023. január 31. – A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatta a kiemelt 

csomópontok utastájékoztató elemeinek korszerűsítését. Január végén a Blaha Lujza tér környéki 

megállók oszlopait újították fel, ahol a korábbiakhoz képest bővebb, informatívabb és újszerűbb 

táblákkal találkozhatnak az utasok. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ 2023-ban is kiemelten kezeli az ügyfelek tájékoztatását, ezért a társaság 

folytatja a jelentősebb csomópontok utastájékoztató elemeinek megújítását. Idén először a tavaly 

újjászületett Blaha Lujza tér környékének megállóit újították fel. 

  

A BKK munkatársai  a megállók oszlopait látták el az ügyfelek tájékozódását könnyítő korszerűbb és 

közérthetőbb elemekkel, táblákkal.  Megújultak az utastájékoztató oszlopok és a rajtuk található információs 

blokkok. 

  

A járatszámok is nagyobb méretben jelennek meg a felújított felületeken, ami abban segít a BKK 

ügyfeleinek, hogy távolról is láthassák, milyen járatok érhetők el az adott megállóból. 

  

Korszerű újítások az utastájékoztatásban 

 

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

megoldásokkal is segíti a helyszíni tájékozódást. 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 csomóponti térképeken is. 

  

Az egyedi azonosítónak köszönhetően a budapestiek a korábbiakhoz képest könnyebben találhatják meg a 

számukra megfelelő járatokat. A jövőben a forgalmi változások tájékoztató elemein már nem azt fogják kiírni, 

hogy az adott járat például  a 7-es busz megállójából indul – hiszen nem biztos, hogy minden utas tudja, 

honnan indul a 7-es járat –, hanem az új kódok alapján azonosítják a megállóhelyet. 

  

A BKK járatai és ügyfelei több mint 5800 megállóhelyet használnak nap mint nap, ezért a társság 

munkatársai évente mintegy 30 ezer menetrendi hirdetményt cserélnek ki a fővárosban. Tavaly 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. 

  

https://bkk.hu/fejlesztesek/budapesti-mobilitasi-terv/tarsadalmi-egyeztetes/tarsadalmi-egyeztetes-2023/?fbclid=IwAR1-QkMAfok6gneKtFiPNmhOJMPyk8tCEwsYsNsZLAV7_NABTIBP-o1zntw
https://bkk.hu/blog/evtizedek-ota-uraljak-az-utastajekoztatast-igy-keszul-a-papir-menetrend.7886/
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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. Hamarosan a Móricz 

Zsigmond körtéren és a Savoya Parkban folytatódik a munka. 

  

A közelmúltban nemcsak az utastájékoztatás újult meg: a teljes Blaha Lujza teret felújította a Fővárosi 

Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési központ. Az év végére teljesen megszépült és zöldebb lett a 

főváros egyik legforgalmasabb csomópontja, ahol másfél év alatt nemcsak a tér felszíne, hanem az aluljáró 

felső födémszigetelése, a fölötte lévő útpálya, valamint – kapcsolódó fejlesztésként – a Somogyi Béla utca is 

teljeskörűen megújult. 

  

 

Budapest megújult színpada - a Blaha Lujza tér felújításának részletei a 
Nekem Budapest podcastban 

  

Budapest, 2023. február 3. – A Blaha Lujza tér felújítása nem csak külsőségekben jelent sokat a 

fővárosban közlekedőknek. A tér korszerűsítésével egy hangulatos, rendezett, barátságos 

találkozóhely jött létre, aminek mindenki haszonélvezője. A Nekem Budapest podcast legújabb 

epizódjában a megújult tér legfontosabb elemeiről, a felújítás kihívásairól és legizgalmasabb 

megoldásairól is szó esett. 

  

Csinosabb külsőt, igényes karaktert kapott a Blaha Lujza tér. Budapest egyik legforgalmasabb és 

legjelentősebb csomópontja nemcsak megszépült, de átláthatóvá is vált. Az 505 napig tartó beruházás jó pár 

kihívást tartogatott a projekt résztvevői számára, mégis a terveknek megfelelően, időben átadták a felújított 

teret. 

  

A Nekem Budapest 16. podcastadásában Hermann Sipos Dávid Günther kérdezte a felújítás részleteiről a 

kivitelező Strabag Zrt. területi igazgatóját, Király Gábort, valamint a BKK projektigazgatóját, Horváth Lászlót 

és a projekt vezetőjét, Csomor Bencét. 

  

A tizenhatodik epizód már elérhető a Spotify-on, a Soundcloudon, az Apple Podcastokban és az Anchor 

FM oldalán. 

  

 

  

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/hirek/2022/12/megujult-a-blaha-lujza-ter.8683/
https://bkk.hu/hirek/nekembudapest/
https://bkk.hu/hirek/nekembudapest/
https://open.spotify.com/episode/2PXYFume5rGF00Lc1Xu7uB
https://soundcloud.com/bkk_budapest/nekem-budapest-16-adas-budapest-megujult-szinpada-a-blaha-lujza-ter-felujitasanak-reszletei
https://podcasts.apple.com/hu/podcast/nekem-budapest-16-ad%C3%A1s-budapest-meg%C3%BAjult-sz%C3%ADnpada-a/id1541661884?i=1000597715579
https://anchor.fm/bkkbudapest/episodes/Nekem-Budapest--16--ads--Budapest-megjult-sznpada--a-Blaha-Lujza-tr-feljtsnak-rszletei-e1ubqc0
https://anchor.fm/bkkbudapest/episodes/Nekem-Budapest--16--ads--Budapest-megjult-sznpada--a-Blaha-Lujza-tr-feljtsnak-rszletei-e1ubqc0
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A korszerű trolibuszok újabb típusa érkezett Budapestre 
  

Budapest, 2023. február 6. – Újabb típussal bővül a főváros trolibuszflottája, miután hétfőn hajnalban 

Budapestre érkezett a Solaris–Škoda Trollino típusú jármű első szóló verziója. A trolibuszpark 

folyamatosan korszerűsödik, mivel az elmúlt fél évben 16 csuklós jármű állt forgalomba Budapesten. 

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

kerülnek a fővárosba. 

  

Megérkezett Budapestre az első szóló Solaris–Škoda Trollino típusú trolibusz, amely az utasforgalomba 

állítás előtt még a próbafutásokat is teljesíti. Szeptember óta összesen 16 új trolibusz – 6 tavaly, 10 pedig 

idén februárig – állt forgalomban a fővárosban, ezek azonban mind csuklós járművek voltak. 

  

A csehországi Plzenből érkező trolibuszok átvétele és forgalomba állítása folyamatosan történik. A korszerű 

és alacsonypadlós új járművekkel a 75-ös és 80-as 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 forgalomban lévő, 

negyedik generációs Trollinók kialakításával, csak a homlokfaluk változott meg a legutóbbi modellfrissítéskor 

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

  

  

A BKK a kedvező kondíciókkal megkötött szerződésnek köszönhetően bővíti a trolibuszállományt 

 

A fővárosi trolibuszpark megújulása annak köszönhető, hogy a BKK élt az opciós lehívási lehetőségével, és 

a Solaris–Škoda járművek gyártójával kötött szerződése alapján megrendelte a fennmaradó 48 járművet. 

  

A főváros számára rendkívül gazdaságos 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. 

  

 

Növeljük a közösségi közlekedés szerepét a városokban! – Elindult az 
UPPER projekt 

  

Budapest, 2023. február 10. – Vonzóbbá tenné ügyfelei számára, és tovább fejlesztené a közösségi 

közlekedés által nyújtott előnyöket a Budapesti Közlekedési Központ. Az UPPER projekt célja a 

közösségi közlekedés szerepének megerősítése a városokban. 

  

A közösségi közlekedésnek meghatározó szerepe van a városok életében, fejlődésében, hiszen 

működésüknek köszönhetően jelentős számú ember mozoghat a városon belül gyorsan, hatékonyan, 

környezetbarát módon. Az UPPER projekt keretében a közösségi közlekedés által nyújtott előnyöket 

szeretné tovább növelni a BKK, és  még vonzóbbá, utasbarátabbá tenné a szolgáltatást. Ezzel a 

zéróemissziós mobilitás arányának és versenyképességének növelését, támogatva a 2030-ra elérendő 

Európai Uniós „Zöld Megállapodást”. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ az UPPER keretében fejlesztené a BudapestGO utazástervező rendszert 

és bővítené a funkcióit, továbbfejlesztené a közösségi közlekedést előnyben részesítő intézkedéseket, 

ösztönözné a multimodális utazások (részben közösségi közlekedés, részben más közlekedési mód 

https://bkk.hu/hirek/2021/10/negyvennyolc-jarmuvel-bovulhet-a-fovarosi-trolibuszallomany.6886/
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használatával történő utazásokat) Multimodális Digitális Mobilitási Csomagok létrehozásával, valamint 

javítaná a közösségi közlekedési szolgáltatások hatékonyságát és kényelmét. 

  

A mintegy 23 millió EUR költségvetésű projekt megnyitó eseményét 2023 januárjában tartották Brüsszelben, 

a Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség (UITP) jóvoltából, amelyen a Budapesti Közlekedési Központ 

kollégái is részt vettek. 

  

A BKK eddigi legnagyobb költségvetésű, 70 százalékban az Európai Unió által támogatott kutatás-fejlesztési 

projektje várhatóan négy évig tart, többek között olyan partnervárosok részvételével, mint Oslo, Róma, 

Mannheim és Valencia. 

  

A projektről bővebb információk a BKK weboldalán olvashatók. 

 

Elkészültek a tervek, új kerékpárutak épülhetnek Dél-Budán 
  

Budapest, 2023. február 14. – Fontos kerékpárútvonal-kapcsolatok jöhetnek létre a XI. és a XXII. 

kerületben a Budapestet már elérő balatoni kerékpárút fővároson belüli szakaszával. A projekt 

egyrészt megkönnyíti az agglomerációból a fővárosba kerékpárral ingázók napi közlekedését, 

másrészt elősegíti, hogy a túra-kerékpározók – a Kamaraerdőtől a Dunáig eljutva – rátérhessenek a 

Folyók útja elnevezésű EuroVelo 6 útvonalra. A tervezés a Fővárosi Önkormányzat és a magyar állam 

közös finanszírozásában, a BKK lebonyolításával valósul meg. 

  

A XI. és a XXII. kerületet érintő kiemelt jelentőségű projekt célja, hogy a Budapest városhatáráig 

elkészült EuroVelo 14 (Budapest–Balaton-kerékpárút) útvonal folytatása mihamarabb megvalósuljon a 

fővároson belül is. Az EuroVelo-útvonalak véglegesítését hosszas egyeztetések előzték meg a 

partnerszervezetekkel. A tervek elkészültek, az engedélyeztetés alatt lévő új EuroVelo 14 kerékpárútvonal 

két ponton is csatlakozik majd a Duna menti EuroVelo 6 dél-budai szakaszához. 

  

A dél-budai kerületeket könnyebb lesz elérni 

  

A tervezéskor fontos szempont volt, hogy kerékpárral könnyen elérhető legyen a XXII. kerületi Leányka utcai 

lakótelep, illetve Budafok történelmi belvárosa, továbbá a XI. kerületi kelenvölgyi és kőérberki szakasz 

megfelelő csatlakozási pontja, és folytatása legyen az EuroVelo 14 fővároson kívüli szakaszának. 

  

A tervezett beruházásnak köszönhetően 

• a Duna menti kerékpárútról közvetlen kapcsolat jön létre a Budapest–Balaton-útvonalhoz; 

• tovább javulhat Kelenvölgy kerékpáros elérhetősége, valamint a környéken élők könnyebben 

megközelíthetik a lakóövezetek közelében lévő közintézményeket, boltokat, főbb közösségi 

közlekedési megállókat és szabadidős helyszíneket; 

• a Honfoglalás utca autós forgalomcsillapítását a kijelölt kerékpárútvonal is elősegíti, a csomóponti 

fejlesztésekkel csökkenthetők a közlekedési veszélyek; 

• a Hosszúréti-patak felett – a Leányka utcában és a Horogszegi határsoron – két új, a környezetbe 

illeszkedő kerékpároshíd biztosítaná az átjutást; 

• új kerékpáros-pihenőhely létesül a Honfoglalás utca–Horogszegi határsor csomópontnál és a 

Kamaraerdőnél; 

• a kamaraerdei tanösvény túraútvonalait is meg lehet közelíteni kerékpárral; 

• a Leányka utcai lakótelep mögötti kerékpárút mellett gyalogossétány is létesül a kutyafuttató 

irányába; 

• a Kána-tó déli partján, a villamossínpálya mellett elválasztott kerékpárút és sétány jöhet létre, ezek 

összehangoltan valósulhatnak meg a XI. kerület egyéb rekreációs célú fejlesztéseivel. 

  

Az EuroVelo-kerékpárútvonalak a teljes kontinenst behálózzák azzal a céllal, hogy megteremtsék a magas 

színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit. Emellett azonban több helyen – így Budapesten is – olyan 

https://bkk.hu/fejlesztesek/kutatas-fejlesztes-es-innovacio/upper/
https://eurovelo.hu/ev14
https://eurovelo.hu/
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gerincutakként működnek, amelyeket nemcsak a turisták és a kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába 

vagy iskolába kerékpározók is biztonságosan használhatnak. 

  

A 7,6 kilométer hosszú kerékpáros-útvonal terveinek engedélyeztetése a napokban elindult. A tervezési 

feladatok 50-50 százalékban kormányzati és fővárosi forrásból valósulnak meg, a kiviteli tervek várhatóan 

2023 őszére állnak rendelkezésre. Ezt követően a kivitelezést európai uniós forrás bevonásával tervezi 

megvalósítani a Főváros; sikeres pályázat esetén 2024-ben kezdődhetnek az építési munkák. 

  

Még inkább 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 válasszák. 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, még inkább ember- és 

környezetbarát város legyen. 

  

 

Kerékpáros-fejlesztésekbe kezdett a XV. kerületben a BKK 
  

Budapest, 2023. február 15. – Elkezdődtek a kivitelezési munkák: idén nyárra biztonságosan 

kerékpározható útfelületek jönnek létre a XV. kerületben. A beruházásnak köszönhetően a kerület 

lakosai kerékpárral is könnyen eljuthatnak majd a helyi iskolákig, óvodákig, valamint 

biztonságosabban elérhetik a környék üzleteit és a közösségi közlekedés fontosabb megállóhelyeit. 

  

A most kezdődő fejlesztések célja, hogy hozzájáruljanak az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet 

kialakításához, és egyre többen döntsenek a kerékpározás mellett. 

  

Fontos, hogy a mindennapi ügyintézés, a munkába, óvodába vagy iskolába járás kerékpárral is megoldható 

legyen minden korosztálynak, illetve egyre többen döntsenek a kerékpározás mellett, társítva azt akár a 

közösségi közlekedéssel is. Szempont volt még, hogy megközelíthetők legyenek a szomszédos kerületek is. 

  

A beruházás során a BKK 

  

• forgalom- és sebességcsillapítási fejlesztéseket hajt végre; 

• kerékpársávot alakít ki, és kisebb korrekciókat végez, hogy lehetővé tegye, illetve elősegítse a 

Széchenyi úti, a Szent Korona útjai, a Wesselényi utcai, valamint az Arany János utcai gyalogos-

felüljáró megközelítését; 

• egyirányú utcákat nyit meg a kétirányú kerékpáros-forgalomnak; 

• közterületi átalakításokat végez, ezeknek köszönhetően könnyebben és biztonságosabban lehet 

kerékpárral megközelíteni a Széchenyi téri Czabán Általános Iskolát. 

  

A kivitelezési munkák előreláthatólag idén nyáron fejeződnek be. 

  

Tovább nőhet a fenntartható közlekedési eszközök aránya a fővárosban 

  

A XV. kerületi beruházás egy nagyobb fejlesztési program része; Pesterzsébeten november végén 

kezdődött a kivitelezés. Az Európai Unió támogatásával a Versenyképes Operatív Program (VEKOP) 

keretében összesen bruttó 8,22 milliárd forint jut közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekre 

Budapesten. A BKK ebből – a tartalékkerettel együtt – bruttó 261 millió forint támogatást használhat fel a XV. 

kerületben. 

https://bkk.hu/fejlesztesek/budapesti-mobilitasi-terv/
https://bkk.hu/hirek/2022/11/uj-kerekparos-utvonalakat-epit-pesterzsebeten-a-bkk.8419/
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A BKK a Fővárosi Önkormányzattal szorosan együttműködve igyekszik megteremteni annak a feltételét, 

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

nemcsak társadalmi, hanem környezeti hasznuk is van: csökkenhet a zaj- és légszennyezettség, javulhat a 

levegő minősége, élhetőbbé válnak a zsúfolt fővárosi útszakaszok. A budapesti kerékpározással ismerkedők 

új útvonalakat fedezhetnek fel, újszerű közlekedési élménnyel gazdagodnak, és fontos lépést tesznek az 

egészségük megőrzése felé. 

  

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

gyalogos közlekedés előtérbe helyezését tűzi ki célul, hogy fővárosunk élhetőbb, és még inkább ember- és 

környezetbarát város legyen. 

  

 

Aláírta az akadálymentes közlekedést támogató nemzetközi egyezményt 
a BKK 

  

Budapest, 2023. február 20. – A Budapesti Közlekedési Központ is csatlakozott ahhoz a nemzetközi 

egyezményhez, amelyben a világ nagy közlekedési, technológiai és fogyatékkal élők 

érdekszervezetei vállalják, hogy közösen dolgoznak az akadálymentes, mindenki számára elérhető 

közlekedésért. Az erről szóló Leccoi Nyilatkozatot a BKK nevében 2023. január végén írta alá dr. 

Walter Katalin, a társaság vezérigazgatója. 

  

Az olaszországi Leccoban indított közös munkában a BKK mellett olyan ismert világszervezetek vesznek 

részt, mint a Nemzetközi Közösségi Közlekedési Szövetség (UITP), a Szövetség a Segítő Technológiák 

Előmozdításáért Európában (AAATE) és az Önálló Életvitel Európai Hálózata (ENIL). Az alapító társaságok 

2022. július 12-óta dolgoznak az egyetemes tervezés és a segítő technológiák igénybevételével a 

fogyatékossággal élő ügyfelekkel és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal együtt a biztonságos közösségi 

közlekedésért. 

  

A hozzáférhetőség elősegítése az alábbi elvek mentén valósulhat meg: 

• a fenntartható városi mobilitás része az akadálymentes közlekedés (beleértve a fizikai és a 

digitális infrastruktúrát is); 

• akadálymentes mobilitás a közlekedési infrastruktúra, a digitális szolgáltatások és berendezések 

vagy emberi segítség igénybevételével; 

• az utasélmény növelése a hozzáférhető mobilitási irányelvek kidolgozása és alkalmazása során; 

• az innováció ösztönzése a technológia által – ideértve a kisegítő technológiát is –, az akadályok 

leküzdése, illetve az újabb akadályok létrejöttének elkerülése; 

• az együttműködés és a párbeszéd ösztönzése valamennyi érdekelt fél és érdekképviseleti 

szervezet között, bevonva őket a fejlesztési és megvalósítási folyamatba; 

• a vonatkozó uniós jogszabályok és az egyetemes tervezési elvek betartása; 

• a közlekedési szakemberek speciális képzése; 

• a bevált gyakorlatok megosztása az országok között. 

  

További részletek az alábbi linken olvashatók. 

  

Mit tesz a BKK a fogyatékossággal élőkért? 

  

A Budapesti Közlekedési Központ az alábbi fejlesztéseket hajtotta végre a nyilatkozattal összhangban a 

közelmúltban: 

• csak alacsony padlós autóbuszok közlekednek 2022 őszétől a fővárosban; 

• az alacsony padlós trolibuszok száma is folyamatosan növekszik az új Solaris trolibusz-

beszerzéseknek köszönhetően; 

https://bkk.hu/fejlesztesek/budapesti-mobilitasi-terv/
https://www.uitp.org/news/uitp-members-are-dedicated-to-providing-accessible-mobility/
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• alacsony padlós CAF-villamosok is közlekednek a 14-es, 42-es, 50-es, 69-es villamosok 

vonalán; 

• az M3-as metró felújítását követően a metrómegállók akadálymentesen megközelíthetővé 

válnak; 

• a Határ úti aluljáró akadálymentessé válik; 

• gyalogátkelőhelyek létesültek a Blaha Lujza téren, a Lehel tér, az Újpest központ, a Dózsa 

György úti és a Határ úti csomópontban; 

• akadálymentes lett a bkk.hu a látássérült emberek számára, és a BudapestGo applikáción is 

fejlesztések zajlanak az akadálymentes használatóság érdekében. 

  

A nyilatkozat aláírásával remélhetőleg minden érdekelt fél, így a politikai döntéshozók és a közlekedési 

szolgáltatók is megerősítik elkötelezettségüket a hozzáférhető szolgáltatás nyújtása iránt. A BKK arra hívja 

fel a partnerszervezeteket is, hogy csatlakozzanak az elvek vállalásával a nyilatkozat aláírásához. 

 
 

KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  
 

 

Jubileumi évfordulók 
Március hónap 

 
 
175 éve történt:(1848): 
Március 19.   Széchenyi István  radikális politikai ellenfelei tiltakoznak leendő miniszteri            

kinevezése ellen. Pest város küldöttsége követeléseit a nemzet nevében  
fogalmazza meg. 

Március 28. Beemelik a Lánchíd első tartóláncát. 
 
150 éve törtét:(1873): 
Március 10.    Megnyílik a MÁV Hatvan- Szolnok (Hossza: 68 km) ill. Ózd-Nádasd közötti 
                       iparvasúti (hossza:16 km) vonala.                        
Március 30.    Megnyílik a Magyar Északkelet Vasút ungvári zúgóvonala. Hossza: 2 km. 
 
125 éve történt: (1898): 
Március 01.     Az Osztrák Lloyd és a Magyar Keleti Tengerhajózási Rt. egyezményt köt 
                        a magyar áruknak Galacból, ill. Konstancából  a keleti kikötőkbe való 
                        szállításáról. Életbelép:július 01-től, érvényben marad:1914. 04.30-ig. 
Március 10.    „Mikor az első kerékpározó hölgy kigördült az utcára, az utcán tolongó tömeg  
  a markába nevetett”- írja a Kerékpár-Sport.     
Március 17. A Kereskedelemügyi Minisztérium elrendeli, hogy vámszedési jogok engedélyezése, ill. 

vámszabályzatok megállapítása során a kereskedelmi és iparkamarák véleményét is ki kell 
kérni. 

Március 25.   „A múlt napon egy kerékpáros hölgy keltett Aradon, egy másik Szegeden általános feltűnést 
az ő különös iparűzésével. Éjjel-nappal ijesztgette városszerte a gyalogpublikumot, azonban 
Szegeden a rendőrség oltalmába került”-írja a Kerékpár-Sport. 

Március 31.     Megnyílik a Galgóc-Lipótvár közötti vasútvonal. Hossza: 4 km. 
 
100 éve történt:(1923):  
Március 09.    Újraszabályozzák a hajóforgalmat. A kikötőkben a vízi járművek helyét a révkapitány jelöli ki. 

Utasfelvétel menetközben tilos. Dunai határállomások: Gönyű,Szob, Mohács. A Tiszán: 
Szeged. A határvizeken közlekedő, de a vámterületet nem érintő vízi járművek vámeljárás 
alá nem esnek. 
Jászberény engedélyt kap kövezetvám szedésére. 

Március 25.    Szabolcs megye engedélyt kap 18 vasúti  állomásán a fel-és leadott  áruk utáni  
                        kövezetvám szedésére. 
Március 26.    A Kereskedelemügyi Minisztérium elrendeli a mozdonyok és egyéb géperejű  
                       járművek bejelentését. 

https://bkk.hu/
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Március 29.      Az érdekelt államok és a Déli Vasút megegyezik a vasúttársaság hálózatának  
                         igazgatási és műszaki újjászervezéséről. A Déli Vasút új neve: Duna-Száva-Adria 
                         Vasúttársaság. Az üzemben tartott vonalak használatáért az érdekelt államok  
                         bérminimumot fizetnek, feloszlatják a járműparkot stb.. 
                         Életbe lép: november 21-én. 
 
75 éve történt: (1948): 
Március 25. A Budapest-Sátoraljaújhely és Budapest-Záhony közötti személyvonatokon  
                         bevezetik  a „szalafont”, azaz  a hangszórókon át zenével, reklámmal, és a  
           népi demokrácia célkitűzéseit ismertető anyaggal szórakoztatják az utasokat. 
Március 26. Államosítják az Uhri testvérek mátyásföldi autókarosszéria-gyárát. Ebből az  
  üzemből  fejlődik  ki az Ikarus.  
 
50 éve történt: (1973): 
Március 01. A minisztertanács újra szabályozza a hajózással kapcsolatos államigazgatási 
  jogköröket. 
Március 02. Új vasúti járműjavító üzemet avatnak fel  Jászkiséren. 
Március 29. Magyarország és Ausztria egyezményt ír alá a Mörbisch-Siegendorf földút, 
  Fertőrákos térségében húzódó szakaszainak osztrák állampolgárok által  
  történő használatáról.    
 
25 éve történt (1998):  
Március 02. Új környezetvédelmi igazolólapokat vezetnek be. A régi típusú zöldkártyákat  
  a szakszervizek május végéig felhasználhatják. 

A magyar vasút korszerűsítésére összesen mintegy 220 millió ECU hitelhez jut  
a MÁV Rt. az Európai Beruházási Banktól, Phare  segélyből és költségvetési forrásból 60 
millió ECU-t a MÁV európai törzshálózatához tartozó, mintegy 300 km hosszú vonal 
felújítására, 40 millió ECU-t az utasok és a fuvaroztatók kiszolgálásának javítására 
fordítanak. 

Március 09. A Népszabadság ismerteti a Közlekedéstudományi Intézet Rt.-nek a magyarországi 
közlekedési szokásokat értékelő, közelmúltban elkészült vizsgálatát. „Az autó nálunk 
fontosabb a mosdásnál is. Járműveinkre költjük a legtöbbet. Az autó különleges szerepet tölt 
be a családi gazdálkodásban, a budapesti háztartások nettó jövedelmük 26%-át költik 
közlekedési kiadásokra, és ennek háromnegyedét a személygépkocsik fenntartására és 
üzemeltetésére fordítják. A családi jármű nem csupán egy a sok tartós fogyasztási cikk 
közül. Erre utal az is, hogy a rendszeres benzinár-emelkedések következtében az autósok 
inkább egyéb kiadásaikról mondanak le.” 

Március 11. Rendeletet alkotnak az országos közutak kezeléséről. Ebben meghatározzák azokat a 
feladatokat, melyek teljesítését a „biztonságos és kulturált közlekedés érdekében” a 
társadalom elvár az országos közúthálózat kezelőitől. 

Március 18. A Mahart eladja Körös nevű tengeri hajóját. 
Március 25. A gazdasági kabinet sínbuszok vásárlásáról dönt. A MÁV Rt.-nek 2000-ig csaknem 60 új 

sínbuszra lesz szüksége a mellékvonali személyszállítási igények kielégítéséhez. 2010-ig a 
mellékvonalak gazdaságos üzemeltetéséhez összesen 110 db új sínbuszt kellene 
szolgálatba állítani. 

Március 26. Záhony és Sznyilov között teljesen leállt a Ro-La vonatok forgalma, így a MÁV FÁK- 
országokba irányuló-a társaság forgalmának 19,1%-át kitevő- szállítás veszélybe került- 
közli a Napi Gazdaság. A MÁV térítés ellenében mozdonyokat bocsát az ukrán vasút 
rendelkezésére az árutovábbítás megoldására. 

Március 31. A Szabolcs Volán Közlekedési Rt. Nyíregyházán jelképesen átadja az utasoknak azt a két 
korszerű, légkondicionált autóbuszt, melyek április 1-től a Budapest-Nyíregyháza között 
közlekedő IC vonatok útvonalát hosszabbítják meg a Nyíregyháza-Nagykálló-Nyírbátor-
Mátészalka-Fehérgyarmat-Tiszabecs   útvonalon. Az IC vonatokhoz igazodó új  
autóbuszjárat a Szatmárban élőknek lehetővé teszi, hogy egy nap alatt eljussanak 
Budapestre és vissza. 
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LAPSZEMLE 
 

Közlekedéstudományi Szemle 
 

Megjelenik kéthavonta, 60 oldalon B/5 formában. 

Példányszáma: 600 db 

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

 

 
Városi Közlekedés   

Előfizetési információk: 
A Közlekedéstudományi Egyesület lapja 

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

M E G R E N D E L Ő L A P 

A korábbi számok megvásárolhatók a KTE Titkárságán 

1066 Budapest, Teréz Krt. 38. 

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

E-mail: vk@ktenet.hu 

 

HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN! 
 
Hirdetési tarifáink: 
 

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

Tel/Fax: 353-2005, 353-0562   
 

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

elnöke 

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

