
9 772732 387001

2 2 0 0 2

9 772732 387001

2 1 0 1 1

Á
ra

: 5
00

 F
t

C ARGO •  ELL ÁTÁSI  L ÁNC •  INFR A •  JÁRMŰ •  KÖZSZOLGÁLTATÁS •  TECH

  HUNGRAIL 2.   É V  FO LYAM  2.  SZ ÁM •  2022.  JANUÁR 20.

MAGYAR VASÚTMAGYAR VASÚT

„…vissza a vasúti kultúrához, el a menedzsmentvezérelt kultúrától!”
Vincent Ducrot CEO, SBB

INTERJÚ  3. OLDAL

KÖZELEBB  
A NAGYVASÚTHOZ

HÉV A belváros és több metró 
közvetlen elérésével lehet vonzóbb 
a HÉV csepeli, ráckevei és 
szentendrei vonala. Az alagútfúrás 
miatt is jelentős volumenű fejlesztést 
célszerű ütemezni: a déli vonalak 
problémája (belső végállomásuk nem 
éri el a metróhálózatot) indokolja, 
hogy az első ütem ezek közös 
bevezetése legyen a Kálvin térig a 
meglévő pályák és megállók teljes 
felújításával. 
Ugyancsak teljes rekonstrukciót 
kap a H5-ös vonal agglomerációs 
szakasza, míg a jobb állapotú, 
fővárosi pálya részlegesen újul meg, 
de a megállók itt is akadálymentesek 
lesznek.

4. OLDAL

DÍJSTRUKTÚRA

HÜSZ Az állami támogatás révén 
a MÁV hálózatán 98,54 milliárd 
forinttal, a GYSEV hálózatán 
7,776 milliárd forinttal csökkenhet 
a vonatkozó hálózat-hozzáférési 
díjak költségalapja. 
A támogatás azonban nem 
egyenletesen „ömlött” az egyes 
díjtételekre, hanem szegmensenként 
és kategóriánkénti lebontásban 
határozták meg a felhasználását. 

6. OLDAL

KIS MAGYAR GREEN DEAL

KŐVONAT Húsz év után tört 
meg a jég: vasúton fuvarozták 
el az andezitet Nógrádkövesd 
bányaüzeméből. A húszkocsis 
tehervonat negyven–ötven 
nyergesbillencsnyi zúzott követ 
vitt Szolnokra. A történtek 
túlmutatnak a regionális 
szempontokon, remek és követendő 
hazai példa az Európai Unió 
üvegházhatású gázok kibocsátását 
csökkentő szándékainak eseti 
megvalósulására.

7. OLDAL

ELMARAD A CSŐDHULLÁM

ELLÁTÁSI LÁNC Az elhúzódó 
koronavírus-krízis és a szaporodó 
kihívások ellenére a német szakértők 
a német szállítási és logisztikai 
ágazatban 2022-re csak csekély 
mértékben növekvő csődhullámot 
várnak – az állami támogatásoknak 
köszönhetően.

10. OLDAL

CSALÁDBARÁT 
MUNKAHELY

GYSEV A GYSEV Zrt. első 
alkalommal 2020-ban már 
sikeresen megszerezte a Családbarát 
Munkahely bronzfokozatú 
tanúsítványát. A vasúttársaság az 
elismerés újbóli elnyerését tűzte ki 
célul, eredményesen.

15. OLDAL

Az információnak ára van. A tájékozatlanság azonban sokkal többe kerül.  
Fizessen elő a H-Magyar Vasútra, ezzel is támogatva a vasútszakmai írásbeliség kultúráját!

Egyéves, 26 számra szóló előfizetés: 13 ezer forint
Féléves, 13 számra szóló előfizetés: 6500 forint
Az előfizetés összegét a következő számlaszámra utalják át: OTP Bank, 11702036-20706289 

Kérjük, hogy az átutalásnál, a megjegyzés rovatban tüntessék fel az előfizető nevét,  
továbbá e-mail- és postacímét!
Kérdés esetén: iroda@indohaz.hu; 00 36 30 9333 460

Csak nyolc százalék szavaz a vasútra
A határokon átnyúló vasúti összeköttetések sűrű hálózata szövi át a kontinenst  
– ez a nemzetközi hálózat az elkövetkező években még tovább fejlődik az új  
infrastruktúrának és az egységes európai vasúti piac kialakulásának köszönhetően. 
Európa középső és periférikus régiói között azonban még mindig óriási a különbség.

Munkatársunktól 

Jelenleg a legtöbb nemzetközi 
vasúti kapcsolattal büszkélkedő 
európai város Bécs. Ha valaki 

az osztrák fővárosból utazna vo-
nattal –  és a Covid-19-világjárvány 
már nem jár komolyabb korlátozá-
sokkal –, 23 nemzetközi, átszállás-
mentes útvonal közül választhat: 

eljuthat Amszterdamba, Rómába, 
Splitbe, Bukarestbe, Gdanskba, sőt 
még Moszkvába is. De Budapestnek 
sincs oka szégyenkezésre!

Az Európai Bizottság becslése 
szerint azonban a határokon átnyúló 
tranzit személyforgalom az európai 
vasúti utasszámoknak mindössze a 
hét százalékát teszi ki. Ez az arány 
a következő években akkor emel-
kedhet, ha a tervezett fejlesztések 
és beruházások meghozzák a kívánt 
eredményt. Az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentését 
célzó erőfeszítések részeként az Eu-
rópai Unió és a tagállamok a vasúti 
áru- és személyszállítás támogatá-
sára törekednek. Jóllehet, a vasúti 
tranzit népszerűsége nőtt az elmúlt 
években, a polgárok jelenleg száraz-
földi (belföldi) utazásaik mindössze 
nyolc százalékához választják a vo-
natokat. 

Másfél éve, 2020 júniusában nem 
véletlenül 27 európai ország írt alá 
nyilatkozatot, amely felszólít „a nem-
zetközi vasúti személyszállítás euró-
pai menetrendjének” kialakítására.
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Pontos előrejelzés, tervezhetően szállítható 
árumennyiség, módosított hajózóút-kitűzés
Lezárult a dunai hajózást segítő Fairway Danube projekt, amelyet hat Duna menti ország 
valósított meg az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 19 millió eurós támogatásával.

H-Magyar Vasút-információ

A 2015 és 2021 között lebonyo-
lított projekt célja az volt, 
hogy Ausztria, Szlovákia, 

Magyarország, Horvátország, Bulgá-
ria és Románia harmonizálja a hid-
rológiai, hidrográfiai, il let ve a vízi- és 
hajóútfenntartási feladatait. A részt 
vevő országok öt korszerű, szonárral – 
többsugaras medermérő berendezéssel 
– felszerelt mérő hajót vásároltak, ezek 

közül egy Magyarországon áll szolgá-
latba. A mérőhajók segít ségével a ha-
józás szá má ra kritikus szakaszokat, a 
gázlókat és szűkületeket mé rik fel min-
den évben.

Fejlesztették az al-dunai or szá gok 
vízmércehálóza tát is a napi vagy akár 
órán kénti vízállásváltozások rög zí-
té sé hez. Mivel a Duna víz szint jének 
változása meg ha  tározó a szállítandó 
áru mennyisége szempontjából, a 
többnapos, minél pontosabb elő-

rejelzés nagymértékben segíti az út-
vonaltervezést. A  biztonságos hajóút 
kijelölését szolgáló bóják kihelyezése 
és kar ban tartása érdekében négy új 
ki tűzőhajót szereztek be a part nerek, 
Magyarországon pe dig három meglévő 
kitűzőt láttak el pontszerű mérésekre 
alkalmas berendezéssel. Szintén a biz-
tonságos útvonalter vezést szolgálja 
a szlovák üzemeltetésű bősi hajózsi-
lip rekonstrukciója, amelyhez a pro-
jektben megvalósíthatósági ta nul mány 

készült. A projekt részeként létreho-
zott WAMOS (Water way Monitoring 
System) szoftver medermérési, vízál-
lás- és a legkisebb hajózási vízszintada-
tok szolgáltatásával a víziút-fenntartók 
munkáját teszi hatékonyabbá. A rend-
szer megjeleníti az összes releváns vízi-
út-információt, amelyek segítségével a 
szakemberek értékelni tudják a Duna 
változásait, ennek alapján dönthetnek 
például a hajóútkitűzés módosításáról.
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A magyar–lengyel együttműkö-
dés a közlekedés területén is 
kiváló – fogalmazott Szijjártó 

Péter  külgazdasági és külügyminisz-
ter. A tárcavezető kiemelte: Magyaror-
szág és Lengyelország együttműködése 
„nemcsak általában politikailag nagy-
szerű, hanem számos szakterületen 
folytatunk praktikus, mindkét ország 
számára hasznot hozó együttműkö-
dést”. 
Rámutatott: így van ez a közlekedés 
területén is, nagy közös projektjük a 
Budapest–Varsó nagy sebességű vas-
út, amelynek terveit tavaly év végén 
Brüsszelnek is bemutatták, és az Eu-
rópai Bizottság érdeklődik a projekt 
iránt. A  miniszter hangsúlyozta: az a 
cél, hogy a most aktuális európai uni-
ós költségvetés végrehajtása során az 
engedélyezési tervek elkészítésére kap-
janak finanszírozást. A magyarországi 
szakasz környezetvédelmi munkaré-
szeinek elvégzéséhez kétmilliárd forin-
tos uniós forrást kaptak, így az előké-
szítő munkákat fel tudják gyorsítani. 
Szijjártó Péter  közölte: fontos, hogy 
a két ország között minél több vasúti 
kapcsolat legyen, ezért most lengyel 
felvetésre vizsgálják a Budapest és Rze-
szów közötti vasúti személyközlekedés 
újraindításának lehetőségét.

(Facebook-bejegyzés)

H-Magyar Vasút-információ

A FeSo Konzorcium nyerte el a 
Kínai–Magyar Vasúti Non-
profit Zrt. közbeszerzését a 

Ferencváros állomás és Soroksár kö-
zötti vasútvonal fejlesztésére –  derül 
ki  az európai közbeszerzési értesítő-
ből. A 150-es számú Budapest–Kelebia 
vasútvonal északi szakaszára vonatko-
zó jelentős projekt megvalósítására a 
V-Híd Építő Zrt. és a China Railway 
Magyarország Kft. közösen adta be a 
győztes ajánlatot. A FeSo Konzorcium 
mellett a Strabag Vasútépítő Kft. is 
pályázott. A beszerzés végleges össz-
értéke (áfa nélkül) 173 630 379 millió 
dollár, ez 310 forintos árfolyammal 

számolva mintegy 54 milliárd forint. 
A szerződés eredetileg becsült összér-
téke egyébként némiképp magasabb, 
173 695 573 dollár volt. A beszerzés 
nem kapcsolódik európai uniós ala-
pokból finanszírozott projekthez vagy 
programhoz. 

A megállapodást még január 
első napjaiban kötötték meg a felek. 
Az eljárás eredményéről szóló tájé-
koztatóból ugyanakkor az is kiderül, 
hogy az ajánlatkérő, a Kínai–Magyar 
Vasúti Nonprofit Zrt. feltételes beszer-
zési eljárást indított és folytatott le, mi-
vel a fedezet nem áll rendelkezésre. Ez 
azt jelenti, hogy a szerződés hatályba 
lépésének feltétele a fedezet megléte.

Tavaly augusztusban  hirdetett 
a  Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit 

Zrt. tendert a Budapest–Kelebia vas-
útvonal északi szakaszának kivitele-
zésére. A fejlesztés fő szabály szerint 
al- és felépítményekkel, körülbelül 14 
vágánykilométer hosszan zajlik majd 
két nyíltvonali vágányon, egy nagyál-
lomás (Soroksári út) érintésével. A ter-
vezési és az engedélyezési sebesség is 80 
kilométer per óra. A beruházás további 
eleme a villamosított vonal építése, át-
építése, új állomási és vonali biztosító-
berendezés létesítése, valamint az ideig-
lenes megállóhelyi peron utasforgalmi 
és üzemeltetési célú létesítményeinek 
kialakítása. A vasútépítés során figye-
lembe kell venni azt a tényezőt, hogy a 
tehervonatok maximális hossza a 750 
métert is elérheti.  A főbb tervezési és 
kivitelezési feladatok között van a teljes 

tervdokumentáció elkészítése engedé-
lyezésre, a környezetvédelmi hatásta-
nulmány alapján környezetvédelmi en-
gedély beszerzése, a kisajátítási tervek 
elkészítése, továbbá a használatbavételi 
engedély megszerzésében való részvétel 
és a jótállási kötelezettségek is.

A szerződés teljesítéséhez alvállal-
kozók szolgálatait is igénybe veszi a 
FeSo.

Rendre a következő társaságokét: 
Kontúr Csoport Kft., R-Kord Kft., 
Híd-Tám Kft., V-Híd Vagyonkezelő 
Kft., China Railway Design Corpora-
tion, China Railway Design Corpora-
tion Magyarországi Fióktelepe, China 
Rail way No.9 Group Co., Ltd. és China 
Railway Electrification Engineering 
Group Co. Ltd. 

Feltételes beszerzési eljárás lefolytatása 
a Budapest–Kelebia vasútvonal északi 
szakaszának fejlesztésére

Tettetettek mezeje

T. Hámori Ferenc

Korábbi írásaiban a H-Magyar 
Vasút már többször is érzékel-
tette  az európai vasutak csep-

pet sem irigylésre méltó állapotát.
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy:

•  Az uniós államok még mindig lé-
nyegesen több pénzt fektetnek köz-
útba, mint vasútba.

•  Az elmúlt húsz évben hatezer kilo-
méternyi vasútvonalon állították le 
a forgalmat.

•  Noha az EU-államok több irányel-
vet is elfogadtak a közös, az európai 
vasúti rendszerek átjárhatóságát 
szem előtt tartó szállítási piac lét-
rehozása érdekében, a valóságban 
azonban a nemzeti vasúttársasá-
gok elzárják piacaikat egymástól, 
ahelyett, hogy határokon átnyúló 
összeköttetéseket kínálnának. 

•  Számos példa hozható fel a külön-
böző államok nemzeti vállalatai 
közötti „megnemtámadási” megál-
lapodásokra – a verseny elkerülése 
érdekében. 

•  Európában még mindig nincs egy-
séges biztosítóberendezési rendszer, 
csorbát szenved a nemzeti vasúthá-
lózatok interoperabilitása.

•  A mai napig nincs mód egyetlen 
weboldalon ellenőrizni a menet-
rendet és jegyet vásárolni egy Eu-
rópát átszelő utazásra. Bár volt erre 
vonatkozó uniós jogalkotási kez-
deményezés, de a német és a fran-
cia kormány ezt szisztematikusan 
blokkolta az EU Tanácsában. 

•  Bebetonozódott az európai vas-
út  hagyományos fragmentációja, 
amelynek oka a komplex, különálló 
nemzeti hálózatokban keresendő. 

•  Fennmaradt a szolgáltatások – fő-
ként az árufuvarozás –  alacsony 
fokú hatékonysága, rugalmassága és 
megbízhatósága.

•  Az éjszakai vonatokat megszüntet-
ték, és most nehéz lesz a rendszert 
ad hoc módon újraéleszteni. 

•  Ahelyett, hogy a forrásokat gyors és 
jelentős javulást hozó projektekre 
fordítanák, az uniós államok milli-
árdokat fektetnek be nem hatékony 
nagyszabású projektekbe, amelye-

ket az Európai Számvevőszék ke-
ményen bírált. 

•  Európában száz utazásból csak 
nyolcat tesznek meg vasúton.  Az 
Eurostat adatai azt mutatják, hogy 
a nemzetközi vasúti utazás elha-
nyagolható hányadú. 
Most pedig felhívnánk a figyel-

met arra is, hogy soha senkiről nem 
feltételeznénk dilettantizmust, na-
ivitást, rossz szándékot, cinizmust, 
inkompetenciát, ismerethiányt, te-
szetoszaságot, ám mindaddig teljesen 
felesleges illúziókba ringató győzelmi 
jelentéseket megfogalmazni, kincstári 
optimizmustól átszőtt kommünikéket 
kiadni, paneleket szajkózni, amíg he-
lyi, nemzeti szinten nincs a vasútnak 
értékelhető támogatottsága. 
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Arccal a stabil, integrált vasút felé
A svájci problémákat szeretnénk magunknak! Pedig a bezzegvasutat belülről ugyanazok a gondok  
feszítik, mint másokat, csak kicsiben: kapacitás-, menetrendi stabilitás- és személyzethiány, az építke-
zések és a vágányzárak maguk után kívánnivalót hagyó szervezése… A 2020 óta az államvasúti társasá-
got, az SBB-t irányító Vincent Ducrot-val készült nagyinterjúból szemezgettünk, és a törekvésekről  
elhangzottakat egybevetettük, kiegészítettük a friss hírekkel, személyes tapasztalatokkal.

Neumann István

Nem, a svájci hálózaton sem 
nyíltvonalon állnak fenn 
a szűk kapacitás-kereszt-

metszetek, hanem a csomópontok-
ban. A Train Management System 
(TMS) vasúti irányítórendszer sváj-
ci adaptációja segítségével főleg a 
biztosítóberendezési technológia 
felől szeretnék finomítani azokat 
a részleteket, ahol a forgalom és a 
menetrend között apróbb törések, 
inkonzisztenciák állnak fenn. Ennek 
keretében úgy digitalizálnak, hogy a 
továbbfejlesztett digitális megoldás 
a meglevő, bevált biztosítóberen-
dezéseken alapul. Emellett áttérnek 
a GSM-R utódrendszerére, a Fu-
ture  Railway  Mobile Communica-
tion System (FRMCS) kommuniká-
ciós szabványra. 

Ducrot vezérigazgató és szakem-
berei úgy látják, az ETCS L2 nem 
megfelelő válasz a fennálló kapaci-
tásgondokra, de a tolatási műveletek 
nagyobb biztonságára sem, ennél 
hasznosabb a TMS. Ugyanakkor ki-
váltják az idősebb, 15–20 éve beveze-
tett rendszerek (például: Rail Control 
System) egy részét.

Járműfejlesztés: 
legalább a tanulópénz 
legyen jó befektetés

Folytatódik az egységesítés és szab-
ványosítás, a repülőgépek és közúti 
járművek fejlesztése során is ismert 
legjobb gyakorlat szerint. Nem lehet 
két év elteltével irányt váltani, és nem 
is érdemes egyszerre túl sok újítást 
megcélozni. Pozitív példának a japán 
járműipart és a Teslát tartja Duc-
rot: a számos önálló, hellyel-közzel 
együttműködő, guruló szoftverfar-
mokat eredményező rendszer helyett 
az egyszerű rendszerszerkezetet. Az 

áttekinthető járműrendszerek bevált, 
könnyen karbantartható alkatrészek-
ből álljanak, felesleges technológiai 
sallangok nélkül.

Jórészt ezzel kapcsolatos a bevált 
FLIRT platform, illetve a nyögvenye-
lős, Bombardier-féle emeletes RABe 
502. sorozatú EMU-k teljesítménye, 
hatékonysága közötti látványos kü-
lönbség. A folyamatban levő és újabb 
beszerzések során a hibákat és emelt 
kockázatokat próbálják elkerülni. 
Legalább egy-kétszáz járműből álló 
flottákat érdemes felépíteni, mielőtt 
váltunk vagy továbbfejlesztünk.

Menetrend: elsőbbséget  
a távolsági forgalomnak!

Hosszú távú, stabil, hierarchikus 
menetrend a cél. Ilyen utoljára a 
Bahn 2000 program keretében va-
lósult meg. Eltekintve a növekvő 
forgalom-karbantartási szükséglet 
ellentétpártól, manapság az alapve-
tő probléma: a távolsági utasokkal 
kétszeresen is kitoltak. Az új bázis-
alagutak átadása során a német–olasz 
tengely sérült, megtört, az utasok a 
közvetlen Bázel–Luzern–Gotthárd 
útvonal helyett kerülő utakon, a leg-
nagyobb svájci városok érintésével 
érik el célállomásukat, részben át-
szállásra is kényszerülve. Másrészt az 
elővárosi és regionális menetrendek 
egy időben elsődlegesekké, ezáltal 
stabilabbá váltak, és erre mintegy „rá-
borították” a távolsági menetrendet, 
aminek a finomhangolása (horribile 
dictu) jelenleg kettő–négyéves (!) táv-
latban egyeztetések tárgya. A  Svájci 
Szövetségi Vasutaknál (SBB) jelenleg 
azon fáradoznak, hogy helyreállítsák 
a távolsági alapütem elsődlegessé-
gét, azt hosszabb, öt–tízéves távra 
előre rögzítsék, majd ekörül építsék 
föl a teher- és a helyközi-elővárosi 
személy forgalmat. 

Ez összességében stabil rendszert 
eredményezhet.  Az utóbbi hóna-
pokban mind a statisztika, mind 
a tapasztalatok szerint stabilabbá 
vált a menetrend. Jelen szerzőnek 
volt alkalma az idei menetrendvál-
tás előtt és után intenzíven bejár-
ni a svájci hálózatot, és a korábbi 
évek gyakori panaszai nagyrészt 
már okafogyottá váltak. Az átme-
neti Covid-hatáson kívül ez már a 
rendszerszemléletű menetrendszer-
kesztői aprómunkának köszönhető. 
De még sok a teendő, néhány eset-
ben még mindig gyakori jelenség 
bizonyos vonatok jellegzetes, két–
háromperces késése, ami azt ered-
ményezi, hogy a nagyállomásokon a 
papír szerinti öt–hétperces átszállási 
idő szűknek bizonyul nem közös pe-
ronos csatlakozások esetében. Némi 
aluljárós vágtatás mellett azonban 
egyetlen lemaradást sem kellett el-
könyvelni. 

Megjegyzés: a leírt rendszer-
szemlélet exportálása az északolasz 
Lombardiába nem jött még össze, 
ahol a regionális forgalmak olyan 
mértékben akadályozzák a sebesebb 
Giruno-vonatok gyorsabb haladását, 
hogy a Zürich–Milánó menettartam 
a lehetséges három helyett még min-
dig 3:15–3:17 óra.

Emberarcú, integrált vasút: 
egy lépéssel hátra

Az utas használható közlekedést 
akar egy olyan vasúttól, aminek 
helyben is arca van. Ducrot alatt 
visszahozták az alaphelyzetben hely-
színen (nem az irodában, hanem az 
utasforgalom előtt megnyitott te-
rületen) tartózkodó, megszólítható 
állomásfelügyelőket. Hatékonyabbá 
tették a megállók távfelügyeletét. 
Ismét odafigyelnek a személyes kap-
csolatra, akár személyesen, akár te-

lefon, chat segítségével, proaktívan. 
Új ügyfélszolgálati egység jött létre 
az SBB-nél, közel a vezérigazgatóhoz, 
fogyasztóvédelmi szakreferenssel. 
Szer vezetileg ismét jobban hangsú-
lyozzák az egységes SBB-t. 

A „divizionálás” túlkapásait va-
lamivel visszafogták, kevésbé önál-
lóan jelenik meg a személyszállítás, 
a pályavasút és az ingatlanüzletág. 
Vannak sokan, akik a kargót újra 
beillesztenék a szervezetbe, de a 
mérv adó döntéshozók továbbra is 
a különálló áruszállítói vasúti rész-
vénytársaságot támogatják. 

A  Covid okozta szervezeti 
zavarok tól hosszú évek óta nem ta-
pasztalt mértékben sikerült vissza  - 
hozni az üzletágakon át ívelő 
munkavég zést, szemléletet. Hirte-
lenül kiesett több pályavasúti 
közép vezető, a személyszállítás ré-
széről olyanok léptek észrevétlenül 
a résbe, akik a közös kooperációk 
révén jól ismerték a folyó ügyeket. 
Egy másik terület, amit aktuá lisan 
visszanyesegetnek: az Accen ture 
kül ső nagyvállalattól be szerzett 
SOPRE személyzeti útvonalter-
vező rendszer diszfunkcionális 
részeit az új Integrált Termelési 
Tervezőrendszer keretében né-
hány évnyi kínlódás után most 
kigyom lálták. Ez máris hozzájárult 
a mozdonyvezető-hiány enyhítésé-
hez. (Ducrot elődje a gondok elle-
nére ragaszkodott a SOPRE-hez.) 
Egy lépéssel hátra: vissza a vasúti 
kultúrához, el a menedzsmentve-
zérelt kultúrától! Erre szerződött 
Ducrot. Legalábbis a svájci politi-
kai rendszer, bár a különálló kargót 
akarja, de a versenyhelyzetet és sebé-
szetileg elválasztott területeket nem 
követeli meg.


(forrás: Eisenbahn-Revue  

8–9/2021)

„ 
…vissza a vasúti 
kultúrához, 
el a menedzsment- 
vezérelt kultúrától!

Vincent Ducrot, CEO, SBB
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Előre a Kálvin térig és onnan is tovább! 
A belváros és több metró közvetlen elérésével lehet vonzóbb a HÉV csepeli, ráckevei és szentendrei vonala.

Tevan Imre

Sajátságos módon alakult át  
a magyar vasút világában  
a HÉV megnevezés jelentése:  

a XIX. században lényegében az ösz-
szes mellékvonalat jelentette ez  
a  fogalomkör, mára viszont a főváros 
régiójában egy speciális, elővárosi 
vasúti kategória. Kategóriát írtunk, és 
nem hálózatot, mert a HÉV-ek egyik 
fő problémája, hogy nem alkotnak 
hálózatot, sem műszaki, sem forgalmi 
értelemben, hiszen egy-egy különálló 

északi, déli és keleti vonalra, vonalcso-
portra szakadnak. Ezek közül a H6-os 
(ráckevei) és H7-es (csepeli) vonal az 
utasoknak még az átszállás lehetősé-
gét sem adja meg a metróhálózatra.

A Budapesti Agglomerációs Vasúti 
Stratégia (BAVS), azaz a főváros tér-

ségének húszéves távlatú fejlesztési 
programja természetesen a HÉV-ek-
kel is foglalkozik, hiszen ezek ugyan-
úgy elővárosi vonalak, mint a tizenegy, 
Budapestre futó nagyvasúti szakasz. 
Jobban mondva ezek sokkal inkább 
azok, hiszen sűrűbb, és általánosság-
ban megbízhatóbb, a menetrendet 
jobban tartó szolgáltatást nyújtanak 
az utasoknak. A Magyar Vasút olvasói 
megismerhették már a BAVS nagyvas-
úti fejlesztési terveit, most következze-
nek tehát a H5, H6, H7, más szóval az 
északi és déli HÉV-vonalak, amelyek-

nél a stratégia ezek egységes hálózatba 
kötésével, azaz a már évtizedekkel ez-
előtt kitalált, a Dunával párhuzamos, 
ötös metró néven is emlegetett gyors-
vasúti hálózat kétlépcsős megvalósítá-
sával számol. A végső, távlati cél tehát 
egy olyan rendszer, amely Budapest 

belső területein alagútban, sűrűn köz-
lekedve metrószerű szolgáltatást nyújt, 
a külvárosok, illetve az agglomeráció 
területén viszont szétágazva, a mai 
HÉV-ek meglévő, kedvező nyomvona-
lán korszerű elővárosi vasútként üze-
mel, bizonyos irányokban kifejezetten 
távolra eljutva. A koncepció előnye 
jól látható, az átmérős vonalvezetés 
ugrásszerű javulást hoz a külső sza-
kaszok mellett élő ingázók mobilitási 
helyzetében, miközben a belváros lé-
nyegében kap egy új metróvonalat.

A tervek szerint a gyorsvasút a  H5-
ös (szentendrei) HÉV vonaláról Ka-
szásdűlőnél már új, felszín alatti veze-
tésre térne a III. kerület fő tengelyében, 
a Kolosy tér után kanyarodna a Duna 
és a Margitsziget alá, majd a Nyugati 
pályaudvar, az Oktogon, az Astoria, 
a Kálvin és a Boráros tér után érne a 
Közvágóhídhoz. Ez után ágazna szét 
Csepel és Ráckeve felé, és mindkét 
irány felszínre is jutna. A  mai H7-es 
Csepelen is hosszabb lenne egy meg-
állóval.

De milyen is lenne ez a rendszer? 
Szentendrétől Ráckevéig egységes, 

a mai HÉV-hez képest közelebb kerül-
ne a nagyvasúthoz, de nem lenne tel-
jes a kompatibilitás. Az energiaellátás 
maradna egyenáramú, de a feszültség 
a szabványos 1500 voltra emelkedne. 

Ezzel a német S-Bahn-ok közül 
időben első két rendszerhez (Berlin, 

Hamburg) lenne hasonló. Az alacso-
nyabb feszültségű, egyenáramú rend-
szer egyrészt az érintésvédelmi sza-
bályok miatt egyszerűbb és olcsóbb 
kialakítást tesz lehetővé, másrészt 
megoldható az átmeneti időszakban 
a régi és a megvásárlandó új (alacsony 
padlós, egyterű, klimatizált) jármű-
vek közös üzeme. A gyorsvasút mégis 
átjárható lenne a nagyvasútról, ehhez 
csupán két áramnemű motorvonatok 
beszerzésére van szükség, de ez ma 
már gondot nem, többletköltséget pe-
dig csak alig jelent.

Az alagútfúrás miatt is jelentős vo-
lumenű fejlesztést célszerű ütemezni. 
A déli vonalak már említett problé-
mája (belső végállomásuk nem éri 
el a metróhálózatot) indokolja, hogy 
az első ütem ezek közös bevezetése 
legyen a Kálvin térig a meglévő pá-
lyák és megállók teljes felújításával. 
Ugyancsak teljes rekonstrukciót kap 
a   H5-ös vonal agglomerációs szaka-
sza, míg a jobb állapotú, fővárosi pálya 
részlegesen újul meg, de a megállók itt 
is akadálymentesek lesznek.         

   

…az átmérős 
vonalvezetés 

ugrásszerű javulást 
hoz a külső szakaszok 

mellett élő ingázók 
mobilitási helyzetében, 
miközben a belváros 

lényegében kap egy új 
metróvonalat

A Közvágóhídnál fontos átszállópont alakul ki a nagyvasút (déli körvasút) megállója és a déli HÉV-ek között

Egy elképzelés a majdani 5-ös metró viszonylatainak járatsűrűségére (forrás: BFK)

A szentendrei végállomás látványterve 
(forrás: Építész Stúdió)

(forrás: Nautes Architects és Skandivisual)

PROJEKTMENEDZSER
2022. 01. 20.
2. ÉVF. 2. SZÁM
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H-Magyar Vasút-információ

Kétezertizenhárom óta a 
MÁV-START mintegy 2100 
üzemben lévő járművének 

hozzávetőlegesen a fele újult vagy újul 
meg. A különböző szintű felújításokon 
átesett mozdonyok motorikus átvizs-
gálása, a cserére szoruló alkatrészek 
pótlása, a külső felületi javítások és 
újrafestésük folyamatosan történik. 
Tavaly a vasútvállalat összesen 57 sze-
mélykocsijának, 28 motorkocsijának, 
valamint 44 mozdonyának felújítása, 
illetve komfortjavítása készült el. 

Idén a pandémia gazdasági hatásai 
ellenére is tovább folytatódnak felújí-
tások, a tervek szerint idén mintegy 
hatvan személykocsi esik át komfort-
javításon; 22 szerelvénnyel folytatódik 
a FLIRT motorvonatok egységesíté-
se; a Bz-k és az orosz motorvonatok 
megújulása sem áll meg. Az országos 
fővonalakon, illetve nemzetközi forga-
lomban közlekedő IC-kocsik utastere 
újult meg az új arculatnak megfelelő-
en, mobil eszközök töltésére alkalmas 
konnektorok és USB csatlakozóaljza-
tok beépítésével; a belföldi intercity-
kocsik pedig új energiaellátó berende-
zést is kaptak.  

A nemzetközi forgalomban hasz-
nált DWA és DVJ kocsik már az új 
külső arculatot is megkapták, a bel-
földi kocsik esetében ez idén valósul 
meg. Megtörtént a belföldi távolsági 
és regionális forgalomban a dunán-
túli területen közlekedő halberstad-
ti kocsik tárcsafékes átalakítása a 
csendes fékezés érdekében, valamint 
az utastér felújítása, a biztonságos 
le- és felszállás szempontjai alapján, 
továbbá nyomógombos ajtóvezérlés 
beépítése. A Budapest–Lajosmizse 
vasútvonalon, valamint a keleti or-
szágrészben közlekedő orosz motor-
kocsikból (közismert elnevezéssel 
Uzsgyi), három kocsiszekrénye és 
utastere újult meg teljeskörűen, va-

lamint a járművek új külső arculatot 
is kaptak. A  mellékvonalakon járó 
Bzx mellékkocsik komfortjavítása is 
elkezdődött tavaly az utastér felújí-
tásával, illetve a külső arculat meg-
újulásával – az első elkészült kocsik a 
balassagyarmati területen álltak for-
galomba. A nemzetközi forgalomban 
közlekedő CAF fekvő- és hálókocsik 
is megújult utastérrel, valamint új 
belső és külső arculattal, beépített 
mobil eszközök töltésére alkalmas 
konnektorokkal és USB csatlakozók-
kal büszkélkedhetnek; a CAF ülőhe-
lyes kocsik pedig teljes körű főjavítá-
son estek át. 

A személykocsi-felújításokon kívül 
tavaly folytatódott a FLIRT motor-
vonatok egységesítése, a korábbi ki-
lencet követően további 22, régebbi 
piros elővárosi villamos motorvonat 
kapta meg az új, egységes színvilágot 

– így már elkészült a flotta több mint 
fele. A fejlesztésnek köszönhetően a 
hatvan FLIRT motorvonat műszaki 
színvonala megegyezik majd az újabb, 
kék-fehér festésű, azonos típusú, de 
bizonyos részegységeiben modernebb 
gyártmányokkal. Korszerűbb lesz az 
utastájékoztató rendszer; laptopok, 
mobiltelefonok töltéséhez használható 
dugaszoló aljzatokat és USB-töltőket 

szerelnek be az ülések mellé; tovább 
fejlesztik az ajtóknál beszerelt mozgás-
sérült-emelőket; a mosdók belső felüle-
tét graffiti- és karcálló fóliával fedik be; 
a vakok és gyengénlátók egyértelmű 
eligazodása és tájékoztatása érdekében 
pedig Braille-írásos szövegeket helyez-
nek el a fedélzeten. Az utasbiztonság 
fokozása érdekében korszerűsítik a 
videós térfigyelő rendszert is, a képmi-
nőség javulása mellett a készülékek éj-
jellátó funkcióval is rendelkeznek majd. 
A többi belsőleg megújított FLIRT át-
alakítása 2022 végéig fejeződhet be, a 
vonatok külső átalakítása pedig 2023 
végére készülhet el. 

Folytatódott a járműpark korszerűsítése 
Évtizednyi idő során a MÁV-START jelenlegi fenntartásába bevont vasútijármű-állomány 52 százaléka 
esett át valamilyen szintű komfortjavításon, felújításon. 

Hagyd a kerékpárt a vasútállomáson, és vonatozz!
Tavaly ezerháromszáz B+R parkoló épült a MÁV 2023-ig tartó állomásmegújító programja keretében. 

H-Magyar Vasút-információ

A legforgalmasabb állomásokat 
érintő „50 megújuló állomás” 
program 2019-ben indult, en-

nek részeként tavaly tíz helyszínen fe-
jeződtek be karbantartási és felújítási 
munkálatok, három helyszínen száz 
P+R és 26 helyszínen 1298 B+R parko-
ló (kerékpártároló) épült. A MÁV Zrt. 
kiemelt feladatként kezeli a személy-
szállítás szolgáltatási színvonalának 
emelését, aminek fontos eleme az állo-
mási környezet szépítése, kulturáltabb 
utasforgalmi terek kialakítása. 

TERÜLETI SZÓRÁS
A tavaly épült új B+R parkolók közül 
Gyömrőn és Monoron száz-száz, Pili-
sen kilencven, Kápolnásnyéken, Szol-
nokon és Vecsésen nyolcvan-nyolc-
van, Ceglédbercelen 68, Gárdonyban, 
Pestszentlőrincen, Velencén és Zebe-
gényben hatvan-hatvan, Agárdon, Al-
sógödön, Erdőkertesen, Far mo son, 

Fóton, Fótújfalun, Marton vásárban, 
Őrbottyánban negy ven-negyven, 
Ceglédbercel– Cserőn, Kisköre-Tisza-
hídnál, Monori erdőn, Nagyma ro son, 
Sülysápon, Sződ-Sződligeten, Viczián-
telepen pedig húsz-húsz kerékpártároló 
épült ki. Velencén további 18, kerékpár 
tárolására alkalmas bontott támaszt 
is kihe lyez tek. Pilisvörösváron ötven, 
Ceg léd  bercelen 45, valamint Kisköre- 
Tiszahídnál öt P+R parkoló is kiépült. 

IDÉN IS 
A tervezetten 2023-ig tartó program 
keretében idén folyatatódnak a karban-
tartási munkálatok. Bicskén, Bicske al-
són már megkezdődtek a peronépítési, 
térkövezési munkálatok, illetve húsz 
B+R parkoló és új utasbeálló is épül, 
Rákospalota-Kertvárosban szintén zaj-
lik az utasbeálló kiépítése. Celldömöl-
kön, Kőbánya alsón, Martonvásáron, 
Nagymaros-Visegrádon és Szobon is 
folyamatban van a felvételi épület fel-
újítása, ezeket tervezetten szintén idén 

befejezik. Továbbá Felsőgödön hatvan 
kerékpártárolót létesítenek, Vecsésen 

35–40, Újszászon 29 P+R parkoló ki-
építését is tervezik 2022-ben.

TAVALY IS 
Kétezerhuszonegy fejlesztéseiről szól-
va, Sződ-Sződliget megállóhelyen fel-
újították a felvételi épületet, a hom-
lokzatot, és több más fejlesztés mellett 
megújult az utasváró is. Albertirsán 
a felvételi épület teljes homlokzata 
kapott új külsőt, új nyílászárókat épí-
tettek be, a gyalogos-aluljáróba veze-
tő két lépcsőkart újjáépítették és sok 
más újítás mellett az állomás területe 
is megszépült.  Sülysápon felújították 
a felvételi épületet, az aluljárót és 
a peronokat, valamint kiépült a 
vagyonvédelmi rendszer is. Alsógal-
la, Felsőpakony, Ferihegy, Rákoskert, 
Rákospalota-Kertváros, Vác-alsóvá-
ros, Vecsés-Kertekalja és Vicziántelep 
megállóhelyeken a peronokon új pado-
kat és hulladékgyűjtőket helyeztek ki, 
valamint új biztonságtechnikai rend-
szert építettek ki, továbbá Alsógallán, 
Rákospalota-Kertvárosban és Viczián-
telepen is végeztek felújításokat.
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Tavaly a MÁV-START 
összesen

57 
személykocsijának, 

28
motorkocsijának, 
valamint

44
mozdonyának
felújítása, illetve kom-
fortjavítása készült el
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Közlekedtetés vonat- 
kilométer alapú része I. vonalkategória II. vonalkategória III. vonalkategória

Forint/vonatkilométer
MÁV GYSEV MÁV GYSEV MÁV GYSEV

támogatás 
nélkül támogatással támogatás 

nélkül támogatással támogatás 
nélkül támogatással támogatás 

nélkül támogatással támogatás 
nélkül támogatással támogatás 

nélkül támogatással

Személyszállító vonatok 734 390 561 310 980 341 426 280 919 128 385 215

Általános tehervonatok 739 460 649 399 853 427 726 299 1545 228 627 199

Mozdonyvonatok 741 410 610 310 952 405 466 280 1037 390 387 215

Záhonyi tehervonatok 696 421   1076 388 1002 211   

Korridor tehervonatok 632 459 644 323 899 426     

Pályahálózat-használat: a valós költségek 
A MÁV és a GYSEV a pályahálózat-működtetési tevékenységét szigorú gazdálkodási kontroll mellett, 
közszolgáltatási szerződés alapján, enyhén nyereségesen végzi. A költségeit elsősorban a vasútvállalatok 
kell fedezzék, köztük különféle vonatszegmensek és vonal-, illetve állomáskategóriák alapján, az igénybe 
vett szolgáltatások szerint terítik szét a díjat. Az így kapott tételeket a célzott állami támogatás azon-
ban eltérítheti, és évek óta el is téríti. A HÜSZ 1. számú módosítása Díjszámítási Dokumentumát alapul 
vevő írásunkból kiderül, hogy mennyibe kerül a vonatozás vonatonként állami támogatással és anélkül.

Közlekedtetés 
bruttó tonnakilométer alapú rész MÁV GYSEV

Forint/bruttó tonnakm támogatás nélkül támogatással támogatás nélkül támogatással

Személyszállító vonatok 0,72 0,3 1,16 0,28

Általános tehervonatok 0,72 0,3 1,16 0,28

Mozdonyvonatok 0,72 0,3  1,16 0,28

Záhonyi tehervonatok 0,6           0,26 – –
Korridor tehervonatok 0,6 0,29 – –

Felsővezetéki rendszerek használata MÁV GYSEV

Forint/villamosvonatkm támogatás 
nélkül támogatással támogatás 

nélkül támogatással

Valamennyi vonat esetében 113 66 270 88

Személyszállító vonatok megállási célú 
állomáshasználata MÁV GYSEV

Forint/állomáshasználat támogatás 
nélkül támogatással támogatás 

nélkül támogatással

I. kategóriájú állomás 3746 3299 2952 2060

II. kategóriájú állomás 3352 2768 2390 1748

III. kategóriájú állomás 3278 1920 2306 1548

IV. kategóriájú állomás 3117 1718 3519 1393

Személyszállító vonatok kiinduló  
és végállomási célú állomáshasználata MÁV GYSEV

Forint/állomáshasználat támogatás 
nélkül támogatással támogatás 

nélkül támogatással

I. kategóriájú állomás 3125 2290 4873 3490

II. kategóriájú állomás 3079 1826 5724 3000

III. kategóriájú állomás 3066 913 – –

IV. kategóriájú állomás 3217 913 – –

Tehervonatok állomáshasználata MÁV GYSEV

Forint/állomáshasználat támogatás 
nélkül támogatással támogatás 

nélkül támogatással

I. kategóriájú állomás 25 284 5050 48 767 5000

II. kategóriájú állomás 19 137 2530 27 178 4000

III. kategóriájú állomás 19 148 800 90 172  3000

Munkatársunktól

A pá ly a há lózat-mű ködtetők 
a  2022/23-as Hálózati Üzlet-
szabályzat (HÜSZ) nyilvános-

ságra hozataláig nem küldték el az 
állami szerepvállalásra vonatkozó ér-
tesítést a Hálózati Üzletszabályzatot 
készítő VPE Vasúti Pályakapacitás-el-
osztó Kft.-nek, mivel azt addig az idő-
pontig nem kapták meg a szaktárcától. 
Így a 2022/2023-as HÜSZ az állami 
támogatás nélküli, a teljes költséget 
a vasútvállalatok között szétterítő 
díjstruktúrával jelent meg. Végül de-
cemberben „felszállt a füst”, a  MÁV 
hálózatán 98,54 milliárd forinttal, 
a  GYSEV hálózatán 7,776 milliárd 
forinttal csökkenhet a vonatkozó há-
lózat-hozzáférési díjak költségalapja. 
Az állami támogatás azonban nem 
egyenletesen „ömlött” az egyes díjté-
telekre, hanem szegmensenként és ka-
tegóriánkénti lebontásban határozták 
meg a felhasználását. 

Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) a MÁV Zrt.-nek 
145,4 milliárd, a Győr–Sopron–Eben-
furti Vasút Zrt.-nek (GYSEV) 11,3 
milliárd forintot adott, kikötve egy-
úttal, hogy ezt az összeget csak úgy 
lehet a pályahálózati díjak csökken-
tésére felhasználni, hogy a GYSEV 
hálózatán az árufuvarozási szektor 
szolgáltatásainak díjai (a teljes ter-
vezett volumenre vetítve) ne változ-
zanak, a MÁV-én pedig az aktuális 
díjszinthez képest három százalékkal 
növekedjenek, míg a személyszállítás 
esetében az idei szinten maradjanak. 
További feltétel, hogy a vontatási és 
nem vontatási célú villamos energia, 
illetve üzemanyag szolgáltatások nem 
részesülhetnek támogatásban. Tehát a 
felsővezetéki rendszerek használata és 
az üzemanyagtöltő állomások működ-
tetése igen, de maga az áram és a gáz-
olaj nem. Amennyiben az említett kö-
telmek betartásával a teljes támogatási 
összeget nem használják fel, a külön-
bözetet az ITM által jóváhagyott be-
ruházási és fejlesztési feladatokra kell 
fordítani.

Meglehetősen borús képet festenek 
az állami támogatás nélküli díjtéte-
lek a gyenge forgalmú mellékvonalak 
fenntarthatóságáról. Egy ott közleke-
dő, szóló motorkocsi önköltsége vo-
nalkilométer alapon magasabb, mint a 
Railjet és Regiojet vonatoké a  hegyes-
halmi vonalon. A menetrendi kínálat 
csekély volta, továbbá a teherfuvaro-

zás szinte teljes hiánya fajlagosan igen 
drágává teszi a mellékvonalak üze-
meltetését, a kevés vonat az alacsony 
ráfordítás mellett is viszonylag magas 
költségszintet kell elviseljen. 

Egy másik érdekesség, hogy a MÁV 
és a GYSEV díjai milyen szignifikánsan 
térnek el egymástól (különösen állami 
támogatás nélkül, lásd táblázatunkat). 
Pedig elvileg mindkettő ugyanabban 
a műszaki és szabályozási környezet-
ben működik, de valamit, valamiért 
mégis nagyon másképpen csinálnak. 
Az sem jelenthető ki, hogy a GYSEV 
egyértelműen olcsóbb, hatékonyabb, 
mint a MÁV. Például a  GYSEV felső-
vezetéki hálózatának üzemeltetését 
érdemes lenne átadni a MÁV-nak, 
ahol ezt alig fele annyiból kihozzák, de 
a MÁV-állomások üzemeltetését meg 
jobb lenne, ha a GYSEV végezné, mert 
kevesebből szolgáltatnak – valószínű-
leg színvonalasabban. Tulajdonkép-
pen nincsen olyan díjelem, aminek az 
önköltségi ára hasonló összegű lenne 
a két pályahálózat-működtetőnél. Ez 
mindenképpen elgondolkodtató…

A tehervonati közlekedés általános 
állami támogatásán (vagyis e díjrend-
szeren felül) van külön támogatás az 
egyeskocsi-forgalomra, ám mivel an-
nak kedvezményezettjei az ITM-mel 
és a MÁV-val erre külön szerződött 
vasútvállalatok, így a tolatós tehervo-
natok is az általános díjtáblák szerinti 
pályahasználati díjat fizetik meg. 

A díjszámításhoz figyelembe vett 
dokumentumok, valamint az összes 
díjelem táblázata elérhető a VPE hon-
lapján a 2022/2023-as HÜSZ 1. számú 
módosításának Díjszámítási Doku-
mentumában.  
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MÁV: 98,54 milliárd  
GYSEV: 7,776 milliárd 

Az állami szerepvállalás 

révén a vonatkozó 

hálózat-hozzáférési díjak 

költségalapjának 

csökkenése a pálya-

hálózat-működtető

vasúttársaságoknál,

 forintban

FELSŐVEZETÉKI RENDSZEREK HASZNÁLATÁNAK DÍJKÉPZÉSI ELEMEI

KÖZLEKEDTETÉS BRUTTÓ TONNAKILOMÉTER ALAPÚ RÉSZÉNEK DÍJKÉPZÉSI ELEMEI
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Galbács Tamás  

Nógrádkövesden és környékén 
egyre türelmetlenebbül viseli a 
lakosság, illetve az érintett tele-

pülések önkormányzatai is, hogy folya-
matosan közlekednek útjaikon a  nagy 
rakományú tehergépkocsik, amelyek 
a Szanda-hegyen működő kőbányából 
szállítják az alapanyagot a  megren-
delőkhöz. Ez a megállapítás érvényes az 
Aszód felé, illetve a Szécsénkén át Rom-
hány irányába vezető útszakaszra is. 

Ez az állapot húsz évig állt fent ma-
radéktalanul, annak ellenére, hogy 
a nógrádkövesdi állomáson minden 
technikai feltétel adott a közúti szál-
lítmányok vasútra terelésére, ráadásul 
a bányatulajdonos Colas Északkő Kft. 
és a MÁV is nyitott a megoldásra. Ám 
a megrendelőknek a jelek szerint nem 
érte meg a változtatás: a nagyobb épít-
kezések és egyéb beruházások kivite-
lezőinek döntő hányada a budapesti 
agglomerációban dolgozik, és kilenc-
ven kilométeres körzetben nem gaz-
daságos az áruk vasúti szállítása, mivel 
a  többszöri átrakodás jelentős többlet-
költséget jelentene.

Az első, még kis lépés azonban már 
komoly fegyverténynek számít. Nem 
alábecsülve a környékbeliek érdekeit, 
és teljesen jogosnak tartva felhábo-
rodásukat a megnövekedett zaj- és 
porártalom miatt, egy kicsit felülről 
tekintve az első kővonat indulását, 
az eset túlmutat a regionális szem-
pontokon, remek és követendő hazai 
példa az Európai Unió üvegházha-
tású gázok kibocsátását csökkentő 
szándékainak eseti megvalósulására. 
Mint ismeretes, tavaly az új klímavé-
delmi csomagjának részeként az unió 

világos célt jelölt ki: a Fit For 55-öt, 
azaz az üvegházhatású gázok jelen-
legi kibocsátásának csökkentését 55 
százalékkal 2030-ra. Ehhez azonban 
az utasoknak és a szállított árunak is 
a mainál érdemben nagyobb arányát 
kell a vasútra irányítani. 

Magyarországon 2018-ban 18 
százalék volt a vasút részesedése az 
áruszállítás összteljesítményéből. Ezt 
2030-ra akkor lehet feltornászni a 
kívánatos harminc százalékra, ha si-

kerül 15–17 millió tonna árut vasútra 
terelni a módváltást elősegítő intéz-
kedésekkel, valamint az irányvonati, 
a  kombinált és az egyeskocsi-fuvaro-
zás célzott támogatásával. 

A Colas Északkő bányái Észak-Ma-
gyarországon, a Dunakanyartól a  To-
kaj-hegységig húzódnak. Ezekben 
elsősorban andezitet bányásznak, 
amiből zúzott követ állítanak elő. 
Ilyen zúzott követ rakodtak a múlt 
hónapban Eas kocsikba – a Colas ré-

széről semmi akadálya sincs a kőszál-
lítmányok kötöttpályára terelésének, 
hiszen már a bányaművelés megkez-
désekor igyekeztek ehhez a nógrád-
kövesdi vasútállomáson a  megfelelő 
feltételeket megteremteni: van ra-
kodógép, rámpa, és számos egyéb, a 
kőfeladást segítő eszköz. Februárban 
esedékes a futószalag rákötése az 
áramra, eddig ugyanis csak aggregá-
torról üzemelt. A vasúti szállítás mel-
lett egyelőre próbajelleggel döntöt-

tek, a Szolnok melletti telephelyükre 
vitették így a mintegy ezertonnányi 
követ, a nagy tétel és a jelentősebb tá-
volság miatt ez ebben a formában gaz-
daságosabb (a bányától az állomásig 
billencsek vitték a követ). a következő 
esztendőre már akadnak hasonló mé-
retű megrendeléseik, azaz többször 
fordulhat elő a jövőben, hogy megje-
lennek a dél-nógrádi vonalon a hosszú 
teherszerelvények – közlekedésüknek 
vasútüzemi akadálya sincs, tengely-
terhelés szempontjából a 78-as számú 
vasútvonal Nógrádkövesd és Aszód 
közötti pályaszakasza teljesen alkal-
mas a célra. Minden egyes, húsz Eas 
kocsiból álló, kővel megrakott teher-
vonat esetenként legalább negyven 
kamiont vált ki. Tíz vonat négyszázat. 
Száz vonat négyezret…

A nógrádkövesdi bánya javainak 
köre széles körben felhasználható. 
Földművekhez és talajjavításhoz, asz-
falt- és betonkeverékekhez, védművek-
hez, méghozzá korlátozás nélkül. Az 
ottani piroxén-andezit vasúti ágyazat 
kialakításához is megfelel, de csak 
kikötéssel: feltéve, ha a pályára enge-
délyezett legnagyobb sebesség nem 
haladja meg a 120 kilométer per órát…



Újra vasúton utazott a nógrádi zúzott kő!
Húsz év után tört meg a jég: decemberben vasúton fuvarozták el az andezitet Nógrádkövesd 
bányaüzeméből. A húszkocsis tehervonat negyven–ötven nyergesbillencsnyi zúzott követ vitt Szolnokra. 

Intuitív működés, új mérce a teherszállítási piacon   
Közvetlen árufuvarozási desztinációt létesített az ÖBB Ausztria és Skandinávia között.

H-Magyar Vasút-információ

Az ÖBB Rail Cargo Group (RCG) az új 
TransFER Linz–Skandinávia–Wels 
járattal optimalizálja kapcsolatát 

Ausztria és Skandinávia közötti kocsira-
kományos szállításokhoz. Az év elejétől a 
linzi útvonalon a németországi, Duisburg 
melletti Rheinkamp RCG csomópont köz-
beiktatásával szállítanak árukat a svédor-
szági Malmőbe, ahonnan a skandináviai 
disztribúciót végzik. Az összeköttetések 
operatív megszilárdításának részeként a 

Linz (Wels) és Rheinkamp közötti, heti 
oda-vissza járatok számát ötről hatra nö-
velik – Rheinkampból két irányvonatpár 
indul Malmőbe, majd onnan vissza. A bé-
csi központi rendezőpályaudvarra és onnan 
történő szállítás továbbra is megoldható 
a felkínált TransFER kombinációk révén.

Az ÖBB Rail Cargo Csoport új digitális 
térképe tizenegy nyelven érhető el; a Trans-
NET alkalmazás intuitív működésével új 
mércét állított fel az európai teherszállítá-
si piacon. A felhasználók háromféleképpen 
kereshetik meg a kívánt kapcsolatot: vagy 

kiválasztják áruik kiindulási és rendelte-
tési helyét, vagy a felkínált beviteli mezők 
segítségével megkeresik kapcsolatukat egy 
áttekinthető listanézetben, vagy egyszerűen 
kattintanak a keresett helyre a térképen. Ek-
kor megnyílik az összes TransFER kapcsolat 
és kombináció, amely(ek)hez aztán az igé-
nyeknek megfelelően lehet csatlakozni. A kí-
vánt útvonal kiválasztása után az grafikusan 
megjelenik a térképen, és megmutatja, hogy 
a kiválasztott helyeken mely szolgáltatások 
érhetők el.   



A Kárpátvasút Nohabja a Nógrádkövesden rakodó kővonat élén (fotó: a szerző)

ELŐNYÖK
››  Fenntartható vasúti 

teherszállítás a teljes útvonalon 
Ausztriától Németországon és 
Dánián keresztül Svédországig

››  Számos csatlakozási lehetőség 
Észak-, Nyugat-  
és Délkelet-Európába

››  Végpontok közötti kapcsolat az 
elsőtől az utolsó mérföldig
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A vasút tovább javított az üvegházhatású gázok kibocsátási mutatóin, és továbbra is 
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Neumann István

Amúlt év végén lezajlott német 
kormányalakítás során ismét 
megfogalmazódott – politikai 

célként – a pályavasút függetleníté-
se az államvasúti konszern operatív 
részlegeitől. Eközben az ALLRAIL 
magánvasúti szövetség – felbuzdulva 
az Investigate Europe újságírói cso-
port megsemmisítő rendszerkritikát 
megfogalmazó „Derailed: The deso-
late state of European railways” nevű 
cikksorozatán (lásd jegyzetünket: 
2. oldal) – felkínálja a liberalizációt, 
mint gyógyírt megannyi mulasztásra 
és hiányosságra.

KOMPETENS TÉRSÉGI 
KÉPVISELETEKET!

Ezzel szemben a heilbronni szerzői 
gárda:

››  Tanácsolja, hogy a teljes mobili-
tást és különösen a vasutat a jövő 
fejleményeire nyitottan kell to-
vábbfejleszteni.

››  Megállapítja, hogy a versenynek 
az ügyfél megnyerésére, a minél 
hatékonyabb kiszolgálására kell 
irányulnia. Kapitális félreértés 
az infrastruktúra és a vasútüzem 
szétválasztása: maga a pálya az 
üzem, versenyezni pedig a  közút-
tal kell.

››  Javasolja a pályahálózat-működ-
tetés és a vasútgépészet egyetlen, 
erős regionális-nemzeti jelenlé-
tű, európai szabályozói keretbe 
szervezését. Teljes értékű európai 
vasútra van szükség, kompetens 
térségi képviseletekkel. 

Arra azonban a heilbronniak nem 
adnak választ, milyen konkrét szerke-
zetben képzelik el ezt a jövőt. A szer-
zők nem először szólaltak meg, már 
korábban öt pontba szedték feltétele-
zéseiket:
1. A mai vasúttechnika és -üzem csak 

európai keretben értelmezhető. 
Minden egyes beruházás és újítás a 
közös európai vasúti térség megva-
lósulásához járuljon hozzá.

2. A  hálózatok és a járművek nem 
öncélúak, hatékony, együttes ren-
delkezésre állásuk döntően befolyá-
solja a vasút teljesítőképességét és 
jelentőségét.

3.  Leegyszerűsítve, a vasúthálózat 
egy nyilvános állami infrastruktú-
ra, kifejezi a társadalom mobilitás 
iránti igényét, és az érdekek ki-
egyensúlyozását tükrözi; szociáli-
san, ökológiailag és gazdaságilag a 
fenntartható, sikeres együttműkö-
désen nyugszik.

4. A  vasútüzem a menetvonalak mű-
szaki feltételeinek biztosításán és 
biztonságos felügyeletén alapul. 
A  „pálya” és a „vasútüzem” szétvá-
laszthatatlan tárgyi viszonyrend-

szert alkotnak. Amikor a politika 
„a   pálya és üzem szétválasztását” 
követeli, arról van szó, hogy az üze-
met úgy kell megszervezni, hogy 
az infrastruktúrát hozzáférhetővé 
tesszük tetszőleges vasúttársaság 
járművei számára.

5. A pálya és a jármű műszakilag de-
terminált, átfogó rendszert alkot, 
számos belső illesztéssel. Csak egy-
séges megközelítésben kezelhető és 
optimalizálható.

SZERVEZET, FELELŐSSÉG 
ÉS A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 
KORLÁTAI

Korszerű szervezeti követelmény-
ként merül fel az átláthatóság, az 
eredményekért való felelősség, vala-
mint az irányító célú költségszámí-
tások eluralkodása. Pedig a német 
állami vasút bő száz éve már kidol-
gozta a gazdaságosságot megcélzó, 
átfogó költségelszámoló rendszert. 
Az 1920–30-as évektől ennek alapján 
működtek a járműjavítók. A jelenlegi 
gyakorlat ehhez képest csütörtököt 
mond, nevezetesen a  vonatkilomé-
terekben mért teljesítményalapú 
költségszámítás, mint vállalatirányí-
tási eszköz felett eljárt az idő. Előbb 
bizonyos mélységben meg kellene 
érteni, hogyan tevődik össze a vasút 
költségszerkezete, és miképpen mű-
ködnek az üzemi folyamatok. Nem 
célszerű teljesen elszigetelni egy-
mástól a reszortokat. Mindeközben 
nagyon is számolni kell azzal, hogy 
a pályahálózatot, a vontatóeszkö-
zöket, a  gördülőállományt nem le-
het tisztán hozzárendelni egyetlen 
funkcionális üzletághoz sem. Ezért 
képtelenség létrehozni a tisztán el-
különülő költségviszonyokat.

Egy szó, mint száz: a virtuális 
termékképzés beválhat, de a vasúti 
rendszeren belüli „üzemek” szerve-
zeti elkülönülése nem lehet hatékony. 
Leányvállalatokat legfeljebb az elkü-
lönülő, de szintén integrált sziget-
üzemek számára célszerű fenntarta-
ni. A Deutsche Bahn (DB) az 1980-as 
évek második felétől gazdaságilag 
túlszabályozott óriássá vált. Felhasz-
nálóit reménytelenül túlterhelte az 
archívumokat megtöltő költségel-
számolások dzsungele, miközben a 
szabályozások (át)értelmezésére és 
elkerülésére szakosodó hálózatok is 
színre léptek a maguk kreatív ener-
giáival. Bár a DB-nek bizonyos mér-
tékig sikerült kimutatnia, hogy nem 
térülnek meg ráfordításai, és emiatt 
hátrányt szenved más közlekedési 
alágazatokhoz képest, ám a költsé-
gek tiszta hozzárendelhetőségének 
a lehetetlenségéből fakadó nehéz-
ségeket már nem tudta felszámolni. 
Igaz, fejlődött a minisztériumi és a 
számvevőszéki szakembergárda is, 
viszont a vállalati és a külső számvi-
teli apparátusok eltérő irányzata és 
fejlődése újfajta kockázatokat is rejt 
magában.

A VONATKILOMÉTER 
ALAPÚ DÍJAZTATÁS 
ALKALMATLANSÁGA

A német vasút idestova ötven éve 
átesett azon a téveszmén, ami nagy-
térségünkben még a közelmúltban 
is dívott, és nem idegen a  jelenleg 
alkalmazott infrastruktúra-díjazta-
tástól sem. Az 1975–76-os menet-
rendi évben, a regionális szegmens-
ben a vonatkilométeres teljesítményt 
tíz százalékkal „illett” megnyirbálni, 
ehhez képest a teljes költség csak so-
vány 1,2 százalékkal csökkent. Ha-
mar észbe is kaptak, hogy mennyire 
dominál az időarányos, a  futástelje-
sítménytől független fix költség a vo-
natközlekedés változó költségeihez 
képest. Ennek ellenére nehezen esz-
mélnek rá az új politikusi és mene-
dzseri nemzedékek, hogy nem az üz-
letágak vélt önköltségfedezeti szintje 
számít eredményesség szempontjá-
ból, hanem kizárólag a rendszerszin-
ten realizált bevételek és a termelési 
tervezés által reálisan befolyásolha-
tó költségek különbözete. Így aztán 
a kínálatcsökkentés jellemzően nem 
alkalmas költségoptimalizáló esz-
köznek, sokkal inkább az eszményi 
kínálat (teljesítmény) kialakítására 
kell törekedni.

Ha a vasutat a kínálatfejlesztés ré-
vén kell gazdaságilag fenntarthatóvá 
tenni, akkor ez a termelési folyama-
tok rendszeresítését jelenti, hogy az 
erőforrások optimálisan hasznosul-
janak, beleértve a személyzet idejét 
is. Ezen belül érdemes felismerni, 
hogy a vasúti logikában erősen elté-
rő a személyvonatok költség-hozam 
szerkezete: például, ha egy korsze-
rű dízel motorvonat csúcsidőn kí-
vül még egyszer megfordul, ennek 
költségvonzata csupán negyede a 
csúcsidejű költségszintnek, ellenben 
a specifikus bevételi szint a dup-
lája. Ez azt eredményezi, hogy ha 
ugyanaz a motorvonat hétköznap 
csúcsidőben 150 utassal közlekedik, 
hétvégi napon pedig 15 utassal, en-
nek a gazdasági értéke (hozama) kö-
zel egyenértékű. Ezt a körülményt és 
az okait csak az érti meg, aki járatos 
a vasútüzemben, és annak valós költ-
ségelemeiben.

A vonatkilométer alapú teljesít-
mény elsődlegesen a kínálati minőség 
leírására alkalmas paraméter. A  gaz-
dasági siker feltétele az optimalizált 
járműszerkezet, a költségvezérelt 
beszerzési és üzemeltetési politika, a 
szegmenseken átívelő gépészeti há-
lózat, a regionális és távolsági szeg-
mensek egymásra hangolása a vegyes 
üzemeltetésű viszonylatokon. Azzal, 
hogy az infrastruktúra díjaztatása 
által a fix költséget nem terítjük szét 
(nem változtatjuk mesterséges vál-
tozó költséggé), a vasúti erőforrások 
maximális kihasználására ösztönöz-
hetjük a szereplőket. Ahol pedig szét-
terítik, ellenkező hatást érnek el. Így 
nem lehet a közlekedést a kevésbé kör-
nyezetterhelő vasút irányába terelni.

LETESZIK A FEGYVERT 
A VASÚT KOMPLEXITÁSA 
ELŐTT

A vasutat, mint műszakilag és folya-
matait nézve magas fokon integrált 
rendszert, nem lehet rövid úton egy-
mástól független költséghelyekre szét-
bontani. Amikor az egyik szegmenst 
optimalizáljuk, máshol ennél na-
gyobb kárt okozhatunk. Ezért a  füg-
getlen üzletágak bevezetése kizárólag 
a világosan elhatárolható tevékenysé-
gek szempontjából tanácsos.

A reform előtti DB-nél az átlátha-
tó költségszerkezet magas fokon állt. 
Ezzel szemben a neoliberális verseny-

szellemnek hódolók ennél vonzóbb, 
látszólag egyszerűbb, szinte automa-
tikusnak vélt mechanizmussal pró-
bálkoztak a megreformált államvasúti 
struktúrán belül. Formálisan függet-
len üzletágakra választották szét a 
céget, szervezeti és folyamatábrákkal, 
pénzügyi elszámolási formulákkal 
újraszabályozva a különálló vasútvál-
lalatok viszonyát. A  kezdeti időszak 
vadhajtásait, amikor szó szerint a 
társcég WC-papírját sem lehetett már 
használni, időközben több tekintet-

ben valamivel józanabb, életszerűbb 
viszony váltotta fel. 

Az alapproblematika azonban fenn-
maradt: a vasútüzem rendszerint 
mást termel, mint amit elad. De hogy 
is van ez? A vasúti termelés elsődlege-
sen vonat- vagy ülőhely-kilométerek-
ben mérhető, ami abban a mértékben 
válik utas- vagy nettótonna-kilométe-
rekben kifejezhető, jövedelemtermelő 
közlekedési szolgáltatássá, ahogy az 
ügyfeleket rá lehet bírni az elsődle-
ges kínálat használatára. Ha a pálya-
hozzáférés díját főleg a vonatkilomé-
terhez társítják, ez egy olyan vonzó 
kínálat kialakulása ellen hat, ami a 
jövedelem maximalizálását teszi le-

hetővé. Ezáltal a másodlagos (sokkal 
kisebb), futásteljesítmény-függő költ-
ségek érvényesítése helyett a vasútnál 
domináns fix költséget szétterítik, 
holott alapvetően téves a kínálati mu-
tatók használata a valós költségmuta-
tók helyett.

Ekkor belép a csábító versenymo-
dell, mit sem törődve az összetett va-
lósággal. „Fizessen a megrendelő!”, aki 
nyilván nem akar mélyen belenyúlni a 
zsebébe… Mint tudjuk, a vasúti elit 
cinkos volt ebben: a menedzserek és 

Egységes európai államvasúti rendszer erős, kompetens 
regionális képviseletekkel 
Mindenhol vannak kiérdemesült szakemberek, akik időnként úgy érzik, az utókor hasznát vehetné 
meglátásaiknak. A közelmúltban a baden-württembergi Heilbronn gépészeti divíziójának nyugalmazott 
vezetői kollektívája fogalmazott meg progresszív tételeket és éles kritikát a felemás módon megvaló-
sult vasúti reformtörekvésekkel összefüggésben. 
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vasútipari szereplők vérszemet kaptak, 
azt gondolva, ily módon meg lehetne 
menekülni az évtizedes alulfinanszí-
rozottságból, meg lehetne haladni a 
vasúthatóság műszaki túlszabályozá-
si hajlamát. Viszont amikor megkap-
ták a szétválasztott sziámi ikrekre 
emlékeztető független szegmenseket, 
éppen az új versenyhelyzet hatott az 
addig átlátható költségviszonyok el-
len. Hirtelenjében mindenki azon volt, 
hogy a többiek ne lássanak túlságosan 
bele a kártyáikba, és a továbbiakban 

a piaci ár és a kínálat révén keresték 
a megrendelő és termelő közötti új 
egyensúlyt. Azt viszonylag kevesen is-
merték fel, hogy az árképzés legfeljebb 
látszólag piacvezérelt, és többet veszí-
tünk a réven, mint amit megnyerünk 
a vámon. Az egymáshoz illesztett 
rendszerszereplők bizalmi partneri 
viszonyban elért addigi műszaki-gaz-
dasági megoldásait kukázni kellett, 
elérkezett a különböző értékesítési 
szervezetek, a bonyolult céghálók és a 
tanácsadók, az ellenőrző és a tanúsító 

s z e r-
vek, továb-

bá nem utolsósorban 
a cégjogászok ideje.

Ezzel szemben a nyájas ügyfél to-
vábbra sem úgy viszonyul a vasúti 
termékhez, mint aki személyes vá-
sárlói kockázatát mérlegeli. Az em-
berek sokkal inkább úgy idomulnak a 
vasúthoz is, mint a kórházhoz vagy a 
rendőrséghez. Ha nem stimmel a tel-
jesítmény, akkor a mai napig a DB-t (a 
MÁV-ot) szidják, hiába sokfelé már 
egészen másvalaki szolgáltat.

MIRE VALÓ A VERSENY 
A VASÚT MAI VILÁGÁBAN?

Továbbra is kell egy közös, méghoz-
zá integrált termelési bázis. Hálózat 
csak egy van, valójában nincs is al-
ternatívája. Az, hogy különböző or-
szágokban mennyire vergődtek a  re-
formtörekvések keretében a gépészet 
cégszerkezeten belüli elhelyezésével, 
csak rávilágít arra, mennyire abszurd 
a szigorú elkülönítés – ami szinte 
semmilyen előnnyel nem kecsegtet. 
A szemfüles ügyfél hamar rájön, hogy 
a verseny legfeljebb látszólagos.

Sokatmondó az is, hogy az eleinte 
„felsőbbrendűnek” tekintett magán-
vasutak az esetek nagy többségében 
elveszítették saját, eredeti hálóza-
tukat, és a valamivel rentábilisabb 
DB-hálózaton belül olyan piaci rése-
ket töltenek ki, amelyek gazdaságos 
kiszolgálása a némileg soványabb 
költségszerkezet mellett még éppen 
lehetséges. Nincs jelentős mozgástér… 
Ilyen környezetben a magánvasutak 
sem váltak a megújulás bajnokaivá, 
hanem hol keményen versenyeznek 
a meglevő erőforrásokat végsőkig 
kiaknázva az egyre szűkülő irány-
vonati tortaszeletekért, hol a túlélés 
érdekében a háttérben kiegyeznek 
egymással. A jóval bonyolultabb, költ-
ségesebb egyeskocsi-szegmensért alig 
versengenek, nem kevés országban a 
vasúti szereplők már teljesen vissza-
vonultak a területről.

A személyszállításban (és persze 
az árufuvarozásban is) valójában a 
támogatásokért folyik a verseny. Mai 
peremfeltételei mellett ez a  vasúttár-
saságok közötti rivalizálás a  platfor-
mgazdálkodás kialakulásának kedvez, 
amiben olyan nagy, átfogó szolgáltatói 
oligopóliumok szállítják a teljes meg-
oldást, amelyek kvázi ügynökként lép-
nek fel a végső felhasználóval szemben. 
Ami a teljesítmény alakulását illeti, a 
gyengébb, számos függőség közepette 
létező, rövid távon akár kicserélhető 
szolgáltatók túl gyakran kontrapro-

du k t í v 
v e r s e n y é t 

górcső alá véve kide-
rül, rosszabb esetben ez már-már 

veszélyezteti a  vasúti rendszer integ-
ritását vagy a  versenyzők gazdasági 
túlélését.

Ebben a környezetben a szereplők 
úgy néznek a kutatás-fejlesztés te-
rületére, mint kerülendő overhead 
költségtételre, aminek a rövid távú 
megtérülése kizárt, így az kizárólag 
a gyártók dolga lenne. Őket viszont a 
roppant változékony környezet – elte-
kintve az állami (túlnyomóan európai) 
támogatási programoktól – semmi-
képpen sem ösztönzi az önálló, akár 
több alrendszerre is kiterjedő újítások 
kezdeményezésére. Ám pont az ál-
lamháztartási forrásokat felhasználó 
infrastrukturális szegmens – a maga 
évtizedes értékcsökkenési időszaka-
ival és rendszerformáló beruházási 
döntéseivel – szorul rá a hosszú távon 
is stabil műszaki fejlesztési környezet 
meglétére. Ezért a rendszerirányító 
szerepet az együttműködő európai 
vasutakra kell testálni, akiket képes-
sé kell tenni a rendszerintegrációért 
való felelősségvállalásra. Őket egye-
sítve nem kell újra feltalálni a spanyol-
viaszt. Elég az olyan régi vívmányokra 
és szabványrendszerekre gondolni, 
mint a nemzetközi személy- és árufu-
varozást világszerte szabályozó Nem-
zetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény, 
a COTIF.

PÁLYA ÉS ÜZEM: 
SOKSZEREPLŐS, 
ORGANIKUS EGYSÉG

Az infrastruktúra üzemeltetése és 
a  vasútüzem szétválasztása tehát fél-
revezető lehet: maga a pálya az üzem, 
és a rajta közlekedő vonatok műszaki 
jellemzőiknek, követelményeiknek 
megfelelően követik az egyes államok 
által előírt infrastrukturális para-
métereket. A  vasúttársaságok üzeme 
megfelel a  menetrend, a biztosítóbe-
rendezés és a forgalmi utasítások adta 
szabályoknak, keretrendszernek. Az 
utazószemélyzet ezen előírások hoz-
záértő végrehajtója. 

A német vasúti reform során túl-
ságosan is másolni akarták a közúti 
viszonyokat, ami tévútra terelte a vas-
utat. Össze sem lehet hasonlítani a ko-
csirendezők világát és képzési igényét 
a sokszor nyomasztó feltételek kö-
zepette dolgozó kamionsofőrökével. 
Egy korszerű, felelős, szociális Európa 
érdekében mit is szeretnénk? Az auto-
matizálás, illetve a logisztikai szektor 
megbízhatóbb ellátási láncokért ví-
vott küzdelme a  mindkettőre vonat-
kozó rendszerkövetelmények révén 
közelebb vihetik egymást, a közúti és 
vasúti szektort. A  vasúti szektort ez 

segíthetné abban, 
hogy megeméssze a rátuk-

mált versenymodellt: a  tapasztala-
tok szerint sem az áruszállítók ugyan-
azon a hálózaton megvívott versenye, 
sem pedig az államilag pénzelt sze-
mélyszállítók rivalizálása nem alkal-
mas a vasút égbekiáltó innovációs 
lemaradásának a lefaragására. 

Csak egyvalami képes erre: ha kö-
vetkezetesen a végfelhasználók szük-
ségleteit helyezzük középpontba. Az 
ezen szükségletek módszeres kuta-
tása és felmérése nyomán célszerű 
a közlekedési módok jövőbeni sze-
reposztását formáló politikai keret-
rendszerről és beruházásokról dön-
teni. A politikának a szemlélőmódból 
az alakító szerepkörbe kell átvedlenie 

– éppenséggel ott is, ahol a változás-
nak természetszerűleg ellen fognak 
állni. Miután sikerült tisztázni a vas-
útra háruló szerepkört a teljes közle-
kedési rendszeren belül – ahol pedig 
az infrastruktúra a legértékesebb és 
legszűkösebb erőforrásnak számít a 
mobilitási és fenntarthatósági szük-
ségletek közötti versenyben –, akkor 
lehet majd sürgetni a hosszú távon is 
fenntartható alapellátó rendszer fel-
építését.

Ehhez az államvasutakat össze 
kellene forrasztani egységes európai 
vasútszervezetté, erős, kompetens re-
gionális képviseletekkel. Ennek alap-
ját az elsőbbségi, menetrend szerinti 
személy- és áruforgalmak képezik. 
Az ezekhez a  forgalmakhoz rendelt 
járműparkok közhasznú szemlélet-
ben képezik az állami finanszírozású, 
integrált vasút alkotórészeit. Az alap-
kínálaton túlmutató speciális szol-
gáltatást igénylő ügyfelek az ezekre 
szakosodott vállalatokra és ügynök-
ségekre támaszkodhatnak, akik a 

„nagy vasúttal” együttműködve, ke-
reskedelmi alapon megszervezik és 
lebonyolítják a mindenkori forgalma-
kat, beleértve az ehhez szükséges jár-
művek beszerzését és fenntartását is. 
A szállítmányozó ügynökségek pedig 
adott esetben választhatnak a közle-
kedési módok között, illetve szükség 
esetén a vasúton belüli vitarendezési 
mechanizmusokat vehetik igénybe. 
Nagy hasznát lehet venni a  rendszer-
modellezés terén elért jelentős hala-
dásnak is. A  nagyszámú befolyásoló 
paraméterek a szimulációk keretében 
figyelembe vehetők és bemutathatók 

– olyannyira, hogy számos olyan ha-
tást el lehetne kerülni a jövőben, amit 
a jelenlegi egyoldalú árversenyben 
még nem tudunk megfelelően kezel-
ni. Ennek szellemében, és ezekkel a 
lehetőségekkel élve szükséges a teljes 
mobilitást, és ezen belül is a vasutat 
továbbfejleszteni.


(forrás: Eisenbahn-Revue,

 „Wettbewerb und Eisenbahn”, 
ERI 8–9/428.)

Egységes európai államvasúti rendszer erős, kompetens 
regionális képviseletekkel 
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A CSŐDVÉDELMET KÉRŐK ARÁNYA ERŐTELJESEN NÖVEKSZIK 

Az árufuvarozási szektor részesedése az összes, csődvédelmet kérő 
német vállalkozáshoz képest, százalékban 

Egyelőre elmarad a csődhullám 
a német szállítási és logisztikai ágazatban 

Az elhúzódó koronavírus-krízis és a szaporodó kihívások ellenére a német szakértők 2022-re csak csekély 
mértékben növekvő csődhullámot várnak az állami támogatásoknak köszönhetően. 

Zöldi Péter

A 2021-es év sok szempontból 
szokatlan volt, a németorszá-
gi csődeljárások sem képez-

nek ez alól kivételt. A csődkérelmek 
száma csökken, akár a teljes gazda-
ságot, akár a szállítási és logisztikai 
ágazatot tekintjük, annak ellenére, 
hogy a koronapánik továbbra is ki-
tart. A szövetségi statisztikai hivatal 
(Destatis) a 2021-es év januárja és 
szeptembere között 14,5 százalék-
kal kevesebb csődeljárást regiszt-
rált, mint az azt megelőző azonos 
időszakban. Ha a „közlekedés és 
raktározás” statisztikai sorát nézzük,  
a csökkenés kicsit kevesebb, 12,7 
százalék.

Az árufuvarozási szektor legújabb 
adatai között azonban feltűnő, hogy 
2021 novemberében megemelkedett 
a csődeljárási kérelmek száma. Ösz-
szesen 27 cégnek kellett bírósághoz 
fordulnia, legalábbis ez derül ki  
a Deutsche Verkehrszeitung (DVZ) 
csődfigyelőjéből. Ez 2020 áprili-
sa óta a legmagasabb érték, ezzel  
a csődeljárási kérelmek csökkenése 
a szektorban csak tíz százalékot tesz 
ki, lemaradva a gazdaság egészétől.

NEM FORDUL A TREND
A sokak által várt nagy csődhullám-
tól – amit az április végén újra ha-
tályba lépő csődvédelmi szabályozás 
lenne hivatott kezelni – ugyanakkor 
láthatóan nem kell tartani, annak el-
lenére, hogy a szabályozás hatására 
újabb és újabb logisztikai vállalkozá-
sok voltak kénytelenek a bírósághoz 
fordulni. Ezek között van az ismert 
brémai szállítmányozó, Diedrich 
Meyer; saját adatai szerint a cég  
a vírushelyzet miatt vált fizetés-
képtelenné. A Spedition Varlemann 
pedig az ágazat strukturális problé-
máit és a megrendelők üzleti maga-
tartását okolja a csődért. A legújabb 
és leginkább ismertté vált eset a 
Fuhr mann-csoporté, amelynek veze-
tése egyszerűen nem lát már további 
perspektívát a logisztikai üzletágban.
Annak ellenére, hogy novemberben 
emelkedett a csődvédelmet kérő vál-
lalkozások száma, nem várható, hogy 
a csökkenő trend alapvetően meg-
változik. Ezt már Christoph Niering, 
a csődbiztosok szakmai szövetségé-
nek elnöke mondja. Kijelentését arra 
alapozza, hogy a jelenlegi folyama-
tokhoz viszonyítva a csődeljárások 
tíz–húsz százalékos növekedése ese-
tén sem lehetne elérni a krízis előtti 
csődök számát.

A csődeljárások számának ala-
kulásában megfigyelhető paradox 
jelenségek fő okát a szakértő az ál-
lami beavatkozásban látja. Szerinte  
a rövidített munkaidő, az azonnali és 
újraindulási segélyek révén rengeteg 
pénzt pumpáltak a szállítmányozási 
piacba. Ez rövid távon ugyan segít-
het a túlélésben és biztosíthatja egy 
vállalkozás szükséges likviditását, de 
párhuzamosan csalóka képet adhat  
a hitelképességről. Így gazdaságilag 
kevésbé életképes vállalkozásoknak 
is sikerülhet ideig-óráig mestersége-
sen a víz felett maradni.

SEGÉLYEK FOLYÓSÍTÁSA 
A jelenlegi irányelvek szerint az álla-
mi segélyek folyósítása 2022 júniu-
sáig tovább tart. Elemzők szerint ez 
a legutolsó hosszabbítási periódus, 
mindenesetre nem lenne meglepő, 
ha a politika oldaláról elhangzó ígér-
getéseknek ismét kevés köze lenne  
a valósághoz. Patrik-Ludwig Hantz-
sch, a Creditreform gazdasági kuta-
tóágazatának vezetője biztos benne, 
hogy a csődeljárások száma összeha-
sonlíthatatlanul magasabb lenne, ha 
az állami támogatás már korábban 
kifutott volna. Különösen a szállít-
mányozók ügyfélkörét érintette volna 
érzékenyen a támogatás kiesése, járu-
lékos károkat okozva a szektornak. 

Mindezeknek nem mond ellent, 
hogy a két megszólaltatott szakértő 
egységes véleménye szerint az állami 
támogatásokat jelen formájukban le 
kell állítani ahhoz, hogy a normá-
lis gazdasági élethez vissza lehessen 
térni. Hantzsch nemcsak elképzel-
hetőnek tartja, de helyesli is, hogy az 
állami támogatásokból a jövőben is 
részesülhessenek olyan – egyébként 
életerős – vállalkozások, amelyek  
a járványhelyzet hatására kritikus 
gazdasági helyzetbe kerültek. De 
ezeknek a támogatásoknak átlátha-
tóan bizonyos célt kell szolgálniuk, és 
nem szabad azokat az ágazatban álta-
lánosan szétszórni, ahogyan ez jelen-
leg történik.

HITELEK VISSZAFIZETÉSE
Letagadhatatlan, hogy sok esetben  
a pénzügyi problémákat a korona-se-
gélyintézkedések csak elodázták, de 
megszüntetni képtelenek voltak.  
A 119,1 milliárd euróból, amelyet ál-
lami támogatásként öntöttek a szál-
lítási ágazatba, 53,1 milliárd euró  
a hitel: ezt középtávon a KfW Bank-
nak vissza kell fizetni. Ez a visszafi-
zetési kötelezettség elegendő arra, 
hogy a 2022-ben remélt gazdasági 
felívelést megakadályozza. A problé-
mában mindenki érintett, az ismert 
nagyvállalkozók mellett is kis- és 
középvállalkozások is ugyanazokkal  
a gondokkal küzdenek.

Számukra a pénzügyi kihívásokat 
egy, a vállalkozás stabilizálási és -új-
rastrukturálási törvény (StaRug) ke-
retén belül alkalmazható speciális 
intézkedéscsomag hivatott megolda-
ni, amely lehetővé teszi a csődeljárás 
keretein kívüli megegyezést. Ebben  
a folyamatban egy, az adós kérelmére 
a bíróság által felkért független dön-
tőbíró próbál meg közvetíteni a felek 
között, a kölcsönös engedmények ál-
tal mindkét fél számára elfogadható 
kompromisszumot csikarva ki. Az 
eljárás a csődeljáráshoz képest olcsó, 
ezért különösen kedvező kis- és kö-
zépvállalkozások esetében.

A kihívások és a piacra öntött ál-
lami hitelek ellenére mindkét szak-
értő abból indul ki, hogy 2022-ben 
sem következik be csődhullám, még  
a járványhelyzet elnyúlása esetén 
sem. Az előző évihez képest mérsékelt 
emelkedéssel azonban reálisan szá-
molni lehet. 



…az állami támogatásokból a jövőben is 
részesülhessenek olyan – egyébként életerős – 

vállalkozások, amelyek a járványhelyzet hatására 
kritikus gazdasági helyzetbe kerültek 
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Zöldi Péter

Az Európai Vasúti Hálóza-
tok (Netzwerk Europäischer 
Eisen bahnen, NEE) ismételten 

kritikával illeti a „pályaépítések által 
okozott nagy volumenű és kiszámít-
hatatlan akadályoztatást” a Deutsche 
Bahn hálózatán. Az akut problémák 
kiterjedése a legutóbbi hetekben egy 
szisztematikusan korlátozott üzem 
jellegzetességeit öltötte magára, és 
ezáltal megsértette a vasúti árufuva-
rozók szabad pályahozzáférésre vo-
natkozó jogát. Ezt Ludolf Kerkeling, 
az NEE elnökségi tagja jelentette ki 
a közelmúltban, Berlinben. A rosszul 
meghatározott, a vasúti teherforga-
lomra nézve szinte semmiféle kapa-
citástartalékot nem képező építési 
logisztika negatív hatásai miatt Ker-
keling szerint már elindult az eljárás 
az illetékes közlekedési hatóságnál.

AMIKOR MINDEN  
ÖSSZEJÖN
A botrányos helyzet kialakulása több, 
egyidejűleg fellépő tényezőnek kö-
szönhető. Ezek rendre:
• intenzív, de nem megfelelően össze-

hangolt építési tevékenység,
• időben elhúzódó építkezések,
• a kerülő útirányokon gyakran hiány-

zik a napi 24 órában szolgálatot tel-
jesítő állomási személyzet,

• hiányos előzetes tájékoztatás a korlá-
tozás időtartamáról,

• munkaerőhiány,
• elöregedett információs hálózat.
E tényezők gyakran egyszerre ér-
vényesülnek, ez oda vezethet, hogy 
a vasúti szállítmányozók késve kapják 

meg a tehervonatok amúgy is minő-
ségi hiányosságokat felmutató me-
netrendjét. Ezek gyakran felesleges 
kerülőket, bevállalhatatlanul hosszú 
állásidőket tartalmaznak.

NINCSEN REAKCIÓ
A NEE azt is megbotránkoztatónak 
tartja, hogy a pályavasút, a DB Netz 
egyszerűen nem reagál a panaszok-
ra. Az ilyesféle magatartás az egyéb 
üzleti kapcsolatokban szokatlan, így 
a DB Netz sem engedhetné meg ma-
gának. A Deutsche Verkehrszeitung 
testvérlapjának, a Rail Businessnek 
a   kérdésére végre reagált a pályavas-
út. Mint írják, „...az ősz az építkezé-
sek legsűrűbb időszaka. Mielőtt még 
a hideg betör, minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy az idei évre betervezett 
beruházásokat le tudjuk zárni... a napi 
több mint ezer építési helyszín miatt 
a forgalmi korlátozások nem zárhatók 
ki teljesen...” 
Mindezeken túl biztosítják az érintet-
teket, hogy a DB Netz minden ügy-
felével szoros kapcsolatot ápol. Azt 
pedig mi tesszük hozzá, hogy a német 
vasúti hálózaton minden idők egyik 
legnagyobb, átfogó pályarekonstruk-
ciós folyamata zajlik…

APRÓ OKOK, 
NAGY KÖLTSÉGEK
Tavaly, október 24-én a DB Netz a 
menetrendi tervezésből egyszerűen 
kifelejtette a Novara– Lübeck irány-
vonatot. Amíg a hibát helyrehozták, a 
vonat a pályaépítéssel érintett vonal-
szakasz előtt rostokolt, végül 700 (hét-
száz!) perces késéssel érkezett meg 
Lübeckbe. Az alternatív terelőútvo-

nal Hamburg-Eidelstedten 
át csak 120 perces késést 
eredményezett volna. 
Az eset következmé-
nyei az üzemeltetőre 
nézve: a Hamburg–
Lübeck útvonalra 
újabb mozdonyve-
zetőt kellett hozni, 
egy teljes Lübeck–
Novara–Lübeck vo-
natforduló 

kiesett, ezalatt a mozdony 
tétlenül, munka nélkül várakozott 
Lübeckben.
November 22–24., Aachen–Köln–
Duisburg: az Aachen és Köln közötti 
pályaépítés miatt minden Belgiumból 
érkező vagy oda induló vonat Rheyd-
ten át közlekedett. Kölnben és Duis-
burgban egyre több vonat torlódott 
fel. És, ha még mindez nem lett volna 
elég, biztosítóberendezési hiba foly-
tán Rheydt állomás jelzői november 
22-e 16:20 órától 24-én 2.45-ig vörö-
set mutattak. A menetrendi újrater-
vezés a kézzel történő előállítás és a 

személyzethiányok miatt elhúzódott, 
még az álló szerelvények mozdonyai 
sem tudtak elmozdulni a helyükről.
December elseje, Leverkusen: egy hi-
bás sorompó Leverkusen-Moisbroich-
ban 220 perces késést okozott egy 
tehervonatnál. Néhány kilométerrel 
odébb, Hildenben egy hibás kitérő 
miatt ugyanez a vonat további 230 
perces késést szenvedett el, így össze-
sen 450 perces késést szedett össze.
Egy másik tehervonatnak ugyanek-
kor a duisburgi főpályaudvar és 
Duisburg-Wedau közötti 5800 méter 
megtételéhez kilencven percre volt 

– önhibáján kívül – 
szüksége. Itt a vonatot 

elterelték a már említett, kité-
rőzavarral sújtott Hilden felé. Követ-
kezmény: a vonatot félre kellett „vág-
ni”, mert a mozdonyvezető túllépte a 
szolgálati időt, váltás pedig a láthatá-
ron sem volt.
Ugyancsak decemberi a történet: 
a  Venlo felől Kehlbe közlekedő te-
hervonat kitérőhiba miatt 160 percet 
késett. Ezután hússzor kellett megáll-
nia, hogy a párhuzamosan közlekedő 
személyvonatok megelőzhessék. Az 
eredmény: 480 perces késés.



( forrás: DVZ, 75/51-52.) 

Felesleges kerülők, hosszú állásidők
Kritizálják a vasúti árufuvarozók a pályaépítések lebonyolítását,
és a hatóság segítségét kérik. A félreértések gyors elkerülése 
érdekében: Németországban vagyunk. 

Munkatársunktól

Idén eldől, hogy sikerül-e a nagy ugrás. Az üzemeltetők a célt szem 
előtt tartó javaslatai...

  …a politikának:

• tárolóvágányok ingyenes használata (párhuzamosan sza-
bad parkolóhelyek a tehergépjárműveknek)

• a villamos vasúti vontatás általános támogatása (párhuza-
mosan az alternatív hajtású tehergépjárművek útdíjának 
eltörlése)

• elektromos hálózatok infrastruktúra-használati díjának 
eltörlése

• vasúti teherszállítás esetén az energiaadó megszüntetése
• a nem villamosított vasútvonalak pályahasználati díjának 

megszüntetése (ezzel az alternatív útvonal választásának 
támogatása)

• azonnali támogatások hibrid meghajtású mozdonyok be-
szerzésére (például rövidített amortizációs időszak meg-
állapítása)

• pénzügyi bónuszrendszer kialakítása a kombinált fuvaro-
zásba újonnan belépőknek

• pályahasználati díjfizetés támogatása az egész EU-ban 
egységesen

  …a pályavasutaknak:

• legyen szabad a pálya a tehervonatok előtt
• a tehervonatok legyenek előnyben a késett személyvona-

tokkal szemben
• a pályaépítések ne lassítsák a forgalmat
• határállomási megállások megszüntetése
• több tartalék kapacitás az európai hálózaton
• térben és időben széthúzott pályaépítések helyett időben 

és térben koncentrált, előre meghirdetett építési beavat-
kozások a pályán

• építési területenként legalább egy terelőútvonal kijelölése
• minden központi fővonal esetén előkészített terelő útvo-

nal
• az építési beavatkozások harmonizálása teherforgalmi 

korridorok esetében
• a vasútépítési közbeszerzéseknél az építés közben fenn-

tartható sebességnek és a határidőnek döntő szerepet kell 
játszania

• nagy sebességű vasútvonalak alkalmassá tétele teherfor-
galomra

• többvágányú vonalakon a biztosítóberendezéseket alkal-
massá kell tenni a vágányváltással zajló forgalom kezelé-
sére, elfogadható blokktávolságokkal

  …a vontatásnak:
 
• befektetés a tartalék erőforrásokba
• a megszokottnál korábbi beavatkozás a vontatási prog-

ramba, amennyiben a pályaépítés lefolyása ezt indokolttá 
teszi

• rögzített menetvonalat csak kivételes esetben lehessen 
lemondani

• neuralgikus hálózati pontokon pótszemélyzetnek és he-
lyettesítő járműveknek kell rendelkezésre állnia, hogy 
késés esetén haladéktalanul továbbíthatók legyenek a sze-
relvények

• hétvégi többlet menetvonal előkészítése a vonat- és kocsi-
fordák szabályozott helyreállítása érdekében

• üzemzavar esetén a megszokottnál gyorsabb újraindulás
• a minimumszolgáltatásra vonatkozó felelősség növelése, 

időtálló minőségbiztosítás bevezetése erre az esetre.

 

Ingujjakat teketória nélkül feltűrni, húzzunk bele!
A kombinált szállítás nem csak Németországban sikertörténet. De most létének talán legnagyobb kihívásával kerül 
szembe: hirtelen mindenki vasúton akar szállítani. 

SZEMLE
2022. 01. 20.

2. ÉVF. 2. SZÁM



Egyre több vonat szeli át az európai
határokat, Budapest az élvonalban!
A határokon átnyúló vasúti összeköttetések sűrű hálózata szövi át a kontinenst – ez a nemzetközi hálózat 
az elkövetkező években még tovább fejlődik az új infrastruktúrának és az egységes európai vasúti piac 
kialakulásának köszönhetően. Európa középső és periférikus régiói között azonban még mindig óriási a 
különbség. Az adatok  271 különböző vasúti kapcsolatot azonosítanak a határokon átlépő vonatok alapján.

12 NETWORK 
2022. 01. 20.
2. ÉVF. 2. SZÁM12

Károly Szabolcs

Spoiler: jelenleg a legtöbb nem-
zetközi vasúti kapcsolattal büsz-
kélkedő európai város Bécs. Ha 

valaki az osztrák fővárosból utazna 
vonattal – és a Covid-19-világjárvány 
már nem jár komolyabb korlátozások-
kal –, 23 nemzetközi, átszállásmen-
tes útvonal közül választhat: eljuthat 
Amszterdamba, Rómába, Splitbe, Bu-
karestbe, Gdanskba, sőt még Moszk-
vába is. De Budapestnek sincs oka 
szégyenkezésre!

Egyik országból a másikba 
vasúton

Ausztria mellett Németországnak van 
a legtöbb vasúti összeköttetése más 
európai országokkal. Természetesen 
egyéb országokból is át lehet vonatoz-
ni a szomszédos vagy akár a távolabbi 
államokba: egy-egy európai ország 
átlagosan húsz közvetlen nemzetközi 
vasúti kapcsolatot (járatot) alakított 
ki. Albánia kivételével mindegyikből 
elérhető legalább egy másik ország. 
A görög helyzet csak árnyalatnyival 
kedvezőbb: oda (és onnan) kizárólag a 
nyári időszakban közlekedik nemzet-
közi vonat. 

Az Európai Bizottság becslése 
szerint a határokon átnyúló tranzit 
személyforgalom az európai vasúti 
utasszámok hét százalékát teszi ki. Ez 
az arány a következő években tovább 
fog nőni, ha a tervezett fejlesztések 
és beruházások meghozzák a kívánt 
eredményt. Az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentését 
célzó erőfeszítések részeként az Eu-
rópai Unió és a tagállamok a vasúti 
áru- és személyszállítás támogatá-
sára törekednek. Jóllehet, a vasúti 
tranzit népszerűsége nőtt az elmúlt 
években, a polgárok jelenleg szá-
razföldi utazásaik mindössze nyolc 
százalékához választják a vonato-
kat. Másfél éve, 2020 júniusában 27 
európai ország írt alá nyilatkozatot, 

amely felszólít „a nemzetközi vasúti 
személyszállítás európai menetrend-
jének” kialakítására. Többek között 
ezt a dokumentumot is szem előtt 
tartva nyilvánították 2021-et a Vasút 
Európai Évének.

Már meglévő nemzetközi 
összeköttetések

A nemzetközi vonatokról általában a 
legnagyobb európai fővárosokat ösz-
szekötő, nagy sebességű járatok ugra-
nak be, mint a London, Párizs, Brüsz-
szel és Amszterdam között közlekedő 
Eurostar vagy Thalys, netán éppen az 
éjszakai vonatok. Valójában azonban a 
határokon átnyúló vasúti kapcsolatok 
alatt Európában többnyire a nappali 
és normál sebességű vonatokat kell 
érteni: a vizsgált 271 összeköttetésből 
a nagy sebességű és az éjszakai jára-
tok mindössze hét százalékot tettek 
ki, ez a létező összes nemzetközi járat 
16 százaléka; az útvonalak kétötödén 
normál nappali vonatok közlekednek, 
37 százalékán pedig helyi határforga-
lom zajlik. A határok által elválasztott 
területek összekapcsolásakor legin-
kább a helyi vonalak szerepét hagyják 
figyelmen kívül.

Az európai nemzetközi vasúti ösz-
szeköttetések sűrűségét tekintve Kö-
zép-Európa kiemelkedő eredménnyel 
büszkélkedhet: Bécsből, Budapestről, 
Prágából és Berlinből indul a leg-
több országba közvetlen járat, a négy 
érintett ország egyenként is legalább 
negyven nemzetközi kapcsolatot 

„ápol”. Ebben azonban nincs semmi 
meglepő: ezeket az Európa szívében 
fekvő országokat hosszú szárazföldi 
határ veszi körül, jó néhány határos 
országgal. Még az olyan kisebb orszá-
goknak is, mint Dánia, Szlovákia és 
Szlovénia területükhöz képest külö-
nösen magas a nemzetközi összeköt-
tetéseik száma. Ennek történelmi oka 
is van: például a közép-európai régió 
számos vasútvonalát legalább más-
fél száz évvel ezelőtt, még a Német 

Császárság és az Osztrák–Magyar 
Monarchia idején építették. A vona-
lak átvészelték a történelem megany-
nyi viharát, mindmáig megmaradtak, 
viszont az államhatárok száma jócs-
kán megváltozott: a mai napig is az 
Ausztria és Szlovákia, a Csehország 
és Lengyelország (Szilézia), valamint 
a Magyarország és Románia (Erdély) 
közötti határokat szeli át a legtöbb 
nemzetközi vonat.

Másrészt Európa peremterülete-
in, mint például az Ibériai- és a Bal-
kán-félszigeten vagy a Balti-térségben 
csak néhány nemzetközi kapcsolat 
jött létre vasúton – azok is gyakran 
lassúak és gyenge minőségűek. Pél-
dául Finnországnak a kétezer kilomé-
ternél is hosszabb szárazföldi határa 
ellenére mindössze egyetlen vasúti 
határátmenete van, vagy Portugáli-
ának és Bulgáriának is alig épült ki 
vasúti kapcsolata más országokkal: 
Lisszabon, Madrid, Szarajevó, Tira-
na és Athén azon európai fővárosok, 
ahonnan nincs közvetlen vasúti ösz-
szeköttetés más országokkal.

Jövőbeli nemzetközi 
viszonylatok

Horvátországból elsősorban nyugati 
és északi, Romániából nyugati irány-
ba vezetnek nemzetközi vasúti össze-
köttetések. A bizonyos országpárok 
közötti számos vasúti kapcsolat meg-
léte az intenzív kétoldalú kapcsola-
tok mutatójaként fogható fel: szoros 
történelmi kapcsot és jelentős utasá-
ramlást tükröz. Az ilyen kapcsolatok 
az ellenkező irányban is működnek: 
a határokon átnyúló vasúti összeköt-
tetések megerősítése elősegíti a terü-
letek és a lakosságok szorosabb ösz-
szekapcsolódását. Ez is az oka annak, 
hogy az Európai Unió politikai és gaz-
dasági befektetéseket hajt végre ezen 
a területen. 

A határokon átnyúló vasúti kap-
csolatok javítása érdekében az Eu-
rópai Bizottság mindenekelőtt az 

infrastruktúra fejlesztését támogatja, 
többek között a meglévő pályák két-
vágányúsítását és villamosítását, új 
alagutak építését, az emelt vagy nagy 
sebességű szerelvények beszerzését, 
a biztonsági mechanizmusok össze-
hangolását. A Transzeurópai Közle-
kedési Hálózat (TEN-T) törzshálóza-
tának 2030-ra el kell készülnie – ez 
gyorsabb átkelést tesz lehetővé majd 
az Alpokon, több nagy sebességű 
határátmenetet garantál, Kelet- és 
Délkelet-Európába pedig jobb mi-
nőségű pályákon zajlik majd a forga-
lom. A  határokon átnyúló szakaszo-
kon végzett fejlesztések azonban az 
ütemterv legkényesebb szempontjai 
közé tartoznak, az előrehaladás pe-
dig annyira lassú, hogy a Bizottság 
várhatóan célzott beavatkozásokkal 
fogja támogatni ezeket a következő 
hónapokban. 

A jó pálya önmagában azonban 
nem elégséges: a nemzetközi vasúti 
kapcsolatok népszerűségének való-
di erősítéséhez szükség van a vasúti 
közlekedésre vonatkozó szabályok és 
eljárások egyszerűsítésére is – ezek 
az eljárások a közelmúltig rendkívül 
széttagoltak és az üzemeltetők szá-
mára megterhelők voltak. Ám 2020. 
október 31-e óta az EU Vasúti Ügy-
nöksége (ERA) a járművek és közle-
kedési üzemeltetők egyetlen tanúsító 
testülete az unión belül.

Az EU 2016-ban jóváhagyott Ne-
gyedik Vasúti Csomagja egy jelenleg 
is végrehajtás alatt álló intézkedés-
csomag. Szellemiségének megfelelően 
a csomag az európai vasúti szolgál-
tatások egységes piacát hozza létre, 
jelentősen megkönnyítve az üzemel-
tetőknek a saját országukon kívüli út-
vonalak kiszolgálását.

Hamarosan az utasoknak is sokkal 
könnyebbé kell, hogy váljon a jegyek 
keresése és lefoglalása, méghozzá több 
szolgáltató részvételével. A bizottság 
számításai szerint a verseny kiélezése 
növeli a kínálatot és csökkenti az ára-
kat. Végezetül az EU beavatkozhatna 

olyan fontos, de jelenleg gyenge piaci 
kereslettel jellemezhető összekötteté-
sek támogatásába is, mint például a 
Lisszabon–Madrid útvonal.

Az egységes vasúti piac megszü-
letésével több ország és szolgáltató 
már be is jelentette nemzetközi kap-
csolatainak bővítését. Például Né-
metország a H-Magyar Vasútban is 
taglalt (2021/5.) módon prezentálta 
a Trans Europe Express 2.0 (TEE 2.0) 
elnevezésű projektet, amellyel többek 
között Amszterdam és Róma vagy 
Berlin és Barcelona között javítaná az 
összeköttetéseket. Más projektek az 
éjszakai vonatokat célozzák, Ausztria, 
Franciaország, Németország és Svájc 
közösen jelentik be menetrendjeik 
bővítését a következő években. Sőt, 
december derekán az olasz Freccia-
rossa is megérkezett a francia fővá-
rosba: a nagy sebességű szerelvények 
a Milano Centrale–Lyon–Párizs Gare 
de Lyon útvonalon közlekednek.
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Railjet a Keleti pályaudvaron
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Módszertan
Az írásunk alapjául szolgáló adatállo-
mányt hagyományos metódusú infor-
mációgyűjtéssel, országos forrásokat 
böngészve és azokat elemezve állítot-
ták össze a szerzők (lásd: forrás), nagy-
részt az egyes országok legfontosabb 
szolgáltatóinak honlapjai, valamint a 
határon átlépő szolgáltatásokat nyúj-
tó kisebb vasúttársaságok weboldalai 
alapján. A nemzeti vasúthálózatok 
üzemeltetőit és vezetőit e-mailben is 
megkeresték, így az Ausztriából, Bel-
giumból, Bulgáriából, Csehországból, 
Hollandiából, Horvátországból, Len-
gyelországból, Litvániából, Magyar-
országról, Olaszországról, Norvégi-
ából, Romániából, Spanyolországból, 
Svájcból és Svédországból érkező in-
formációk is az adatbázis részei. Noha 
néhány nemzetközi összeköttetés a 
Covid-19 miatti utazási korlátozások 
okán szünetelt, ezeket is belefoglal-
ták, és mihelyst lehetséges, újraindul-
nak vagy már újra is indultak. A lista 
nem tartalmazza a folyamatban lévő 
nagyobb felújítási munkálatok miatt 
ideiglenesen leállított útirányokat, 
például a Budapest–Belgrád viszony-
lat jelenleg csak Budapest és Kelebia 
között üzemel – 2022 februárjával vi-
szont azon is megkezdődnek a mun-
kálatok.

A kutatás csak azokra az útvo-
nalakra koncentrált, amelyek teljes 
viszonylatán vonatok közlekednek, 
közvetlenül, átszállás nélkül. Emiatt 
azok az útvonalak, amiket részben 

vagy egészben busszal üzemeltetnek, 
mint például a Szaloniki–Szófia, nem 
szerepelnek az adatbázisban.

A kutatás összesen 271 különböző 
vasúti kapcsolatot azonosított a hatá-
rokon átlépő vonatok alapján a konti-
nensen. Abban az esetben, ha egyazon 
útvonalon különböző vonatok vagy 
különböző vasúttársaságok is közle-
kednek, összevonták ezeket a felmé-
résben, kivéve azokat az eseteket, ahol 
az útvonalon nappali és éjszakai vona-
tok is közlekednek: a cél nem az összes 
határátlépő szolgáltatás felsorolása 
volt, hanem a különböző közvetlen 
vasúti összeköttetések azonosítása.

Egyes vasúti kapcsolatokat teljes 
egészében, vagy csak egyes vonatok-
kal, vagy csak nyáron szolgálnak ki, 
ezeknél alternatív végállomásokat 
jelöltek meg az adatbázisban. Pél-
dául a München és Bologna között 
közlekedő eurocity nyáron Riminiig 
jár, ebben az esetben München lett 
az útvonal egyik végállomása, a má-
sik pedig Bologna/Rimini. Az egyes 
útvonalak egyik végén két különböző 
célállomás is található, mivel az azon 
közlekedő vonatok egy ponton két 
különböző irányba haladnak tovább. 
Ebben az esetben például Hamburg 
lett az egyik végállomás, Zürich/Chur 
pedig a másik.

A vasúti összeköttetéseket négy ka-
tegóriába sorolták: 
1.  nagy sebességű (vagy javarészt nagy 

sebességű pályán haladó) útvonalak,
2.  nappali, távolsági útvonalak, ide  

sorolva a többnapos útvonalakat (pél-
dául a Nizza–Moszkva viszonylat) is,
3.  éjszakai vonatok, valamint 
4.  regionális vonatok.

Az adatbázis a múlt év derekán érvé-
nyes állapotoknak megfelelően tartal-
mazza az összes EU-tagországból vagy 
oda tartó összeköttetéseket – kivéve a 
vasúttal nem rendelkező két szigetor-
szágot, Máltát és Ciprust. Belefoglal-
ták a Fehéroroszországgal (Belarusz), 
Moldovával, Oroszországgal, Török-
országgal vagy Ukrajnával összekötő 
közvetlen kapcsolatokat is, az utóbbi 
országokból kiinduló nemzetközi út-
vonalakat viszont nem.

A különböző városokra vonatkozó 
számításokhoz megvizsgálták az ösz-
szes onnan induló vagy azon áthaladó 
útvonalat. Listát készítettek az egyes 
külföldi útvonalak legkülső végállo-
másairól, az Európai Bizottság távol-
ságkalkulátorának segítségével pedig 
kiszámították a város és az egyes vég-
állomások közötti távolságot – légvo-
nalban. Minden egyes szomszédos or-
szágpárnál meghatározták a határokat 
átlépő vasúti összeköttetések számát; 
ezen értékek összehasonlításához a 
határhosszadatok felhasználásával ki-
számolták a száz kilométernyi határra 
eső kapcsolatok mennyiségét. A  ha-
tárokat átlépő vasúti összeköttetések 
számát minden ország esetében fel-
mérték.  


(forrás: europeandatajournalism.eu)

A vonalak száma az adott városból induló, vagy azon áthaladó közvetlen nemzetközi 
kapcsolatok számának, a vonalak hossza pedig az adott város és a célállomások közötti 
átlagos távolságnak felel meg. Az egyes országokat a legtöbb nemzetközi vasúti kap-
csolattal rendelkező város reprezentálja

AZ EGYES NAGYVÁROSOK (TÖBBNYIRE FŐVÁROSOK) 
ÉS A KÜLFÖLDI VÁROSOK KÖZÖTTI KÖZVETLEN VASÚTI 
KAPCSOLATOK SZÁMA ÉS HOSSZA
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Mire van szükség a TEN-T befejezéséhez?

A törzshálózati 
korridorok

a végrehajtás 

eszközeként 

hozzájárulnak 

a hálózattámo-

gatás időszerű 

befejezéséhez, 

előmozdítják 

a befektetési 

projekteket, 

továbbá 

serkentik az 

együttműködést.
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Európai főterv a koherens közlekedési infrastruktúráért 

A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) ad keretet a vasútvonalak, a közúthálózat, 
a belvízi és tengeri hajózási útvonalak, a kikötők, a repülőterek és a vasúti terminálok 
tervezéséhez az Európai Unióban.
A TEN-T politika alapjai:

A befejezett és hatékonyan működő TEN-T hálózat 
elengedhetetlen feltétele az uniós Zöld Megállapodásban 
foglalt sarokszámok teljesüléséhez.
A megfelelő szakpolitikai intézkedésekkel, amelyeknek a vasút áll 
a középpontjában, a TEN-T projekt a következőképpen megvalósítható:

Hatalmas beruházások szükségesek a TEN-T hálózat kiépítéséhez   

  Becslések szerint 2030-ig 500 milliárd euróra van szükség a törzshálózat megszilárdításához, 
és 1500 milliárd euróra (2050-ig) az átfogó hálózat kialakításához.

  A finanszírozási összeg túlnyomó része a vasúti folyosókra megy el.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) program az európai közlekedési, energetikai és
digitális infrastruktúra-hálózatokba irányuló beruházások támogatására jött létre. 
Támogatja a zöld és digitális kettős átállást azzal, hogy hozzájárul az európai Zöld Megállapodás
és a digitális évtized ambiciózus célkitűzéseihez.  A CEF-alapok kulcsfontosságúak a nagy projektek
befejezése, a vasúti műveletek digitális átalakításának támogatása szempontjából. 

Finanszírozási szükséglet a TEN-T és a CEF támogatás befejezéséhez, 2021–2027 között

Source: Delivering TEN-T, Fact & Figures, DG MOVE, September 2017

hármas osztatú szerkezet: 
a törzshálózat kiépítése 2030-ig,
a kiterjesztett törzshálózat 
megvalósítása 2040-ig, 
továbbá az átfogó hálózat 
kialakítása 2050-ig

egységes infrastruktúra-
szabványok megalkotása
az átjárhatóság és 
a hálózat működési 
zavarainak elkerülése 
érdekében

a modális váltás révén
 2050-ig a közlekedésből 
származó üvegház-
hatású gázok kibocsá-
tásának mérséklése 
kilencven százalékkal

az európai nagy 
sebességű vasúti 
hálózat hosszának
megkétszerezése 
2030-ig, 
megháromszorozása 
2050-ig

a 300 kilométernél 
nagyobb távolságra történő
 árutovábbítás esetén
 a vasúti fuvarozás részaránya 
2030-ig érje el a harminc, 
2050-ig pedig 
az ötven százalékot

Átfogó 
TEN-T 
hálózat

CEF II közlekedési 
költségvetés 

2021–2027

 

milliárd euró 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1500
törzshálózat
500

25.81

a multimodális törzshálózati
folyosók és a vasúti 
árufuvarozási korridorok 
integrációja révén az 
Európai Közlekedési Folyosók
rendszerének létrehozása

The Voice of European RailwaysThe Voice of European Railways

Mire van szükség a TEN-T befejezéséhez?

A törzshálózati 
korridorok

a végrehajtás 

eszközeként 

hozzájárulnak 

a hálózattámo-

gatás időszerű 

befejezéséhez, 

előmozdítják 

a befektetési 

projekteket, 

továbbá 

serkentik az 

együttműködést.

  

  

Atlanti
Északi-tenger–
Alpok

Északi-tenger–
Baltikum

Skandináv–
Mediterrán

Balti-tenger–
Adriai-tenger

 Mediterrán

Nyugat-Balkán

Balti-tenger–
Fekete-tenger

  

  

  

  

  

  

  

Európai főterv a koherens közlekedési infrastruktúráért 

A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) ad keretet a vasútvonalak, a közúthálózat, 
a belvízi és tengeri hajózási útvonalak, a kikötők, a repülőterek és a vasúti terminálok 
tervezéséhez az Európai Unióban.
A TEN-T politika alapjai:

A befejezett és hatékonyan működő TEN-T hálózat 
elengedhetetlen feltétele az uniós Zöld Megállapodásban 
foglalt sarokszámok teljesüléséhez.
A megfelelő szakpolitikai intézkedésekkel, amelyeknek a vasút áll 
a középpontjában, a TEN-T projekt a következőképpen megvalósítható:

Hatalmas beruházások szükségesek a TEN-T hálózat kiépítéséhez   

  Becslések szerint 2030-ig 500 milliárd euróra van szükség a törzshálózat megszilárdításához, 
és 1500 milliárd euróra (2050-ig) az átfogó hálózat kialakításához.

  A finanszírozási összeg túlnyomó része a vasúti folyosókra megy el.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) program az európai közlekedési, energetikai és
digitális infrastruktúra-hálózatokba irányuló beruházások támogatására jött létre. 
Támogatja a zöld és digitális kettős átállást azzal, hogy hozzájárul az európai Zöld Megállapodás
és a digitális évtized ambiciózus célkitűzéseihez.  A CEF-alapok kulcsfontosságúak a nagy projektek
befejezése, a vasúti műveletek digitális átalakításának támogatása szempontjából. 

Finanszírozási szükséglet a TEN-T és a CEF támogatás befejezéséhez, 2021–2027 között

Source: Delivering TEN-T, Fact & Figures, DG MOVE, September 2017
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A nagy sebességű vasúti forgalom 
megkétszerezése 2030-ra, a jelenlegi hálózat
hossza 11 526 km.

Megfelelő műszaki követelmények 
állandósítása a vasúti közlekedés folyamatossága 
és megbízhatósága érdekében.

 

•  A személyvonatok minimum 160 km/órás 
engedélyezett sebességének 
meghatározása a piaci és utasigények 
(felhasználói igények) felmérése alapján, 
a csomópontok összehangolt 
menetrendjének kialakítása.

•
 

Tehervonatok: 
a P/C 400 rakszelvény követelményeinek 
elterjesztése a nemzetközi vasúti 
árufuvarozási útvonalakon, 
a pályahálózat-működtetőkkel 
szoros együttműködésben.  

 Hatékony TEN-T: 
az EU éghajlatvédelmi célkitűzéseit szolgálja, 
és az erős vasúti hálózatra kell támaszkodnia

   A TEN-T befejezéséhez szükséges beruházási 
prioritásoknak összhangban kell lenniük 
a fenntarthatósági ambíciókkal

Tovább 
integrálódjanak
 a városi csomópontok 
és létrejöjjenek 
a jelenleg hiányzó 
„utolsó mérföldek” 
a vasúti 
infrastruktúrában.

Az ERTMS kiépítésének felgyorsítása 
a törzshálózaton, a 2030. évi határidőnek 
történő megfelelés jegyében. 
2050-re az Európai Vasúti Közlekedésirányítási 
Rendszer átfogó megvalósítása, és ezzel 
párhuzamosan azoknak az országoknak 
a támogatása, amelyek mindezt 
2040-re szeretnék megvalósítani. 

 

A digitális átalakulás integrációja 
az infrastruktúrába; a vasúti teherforgalom 
megkétszerezéséhez elengedhetetlenek 
az infrastrukturális és innovációs beruházások. 
A digitális kapacitásmenedzsment és 
a DAK bevezetése növeli a teljes rendszer kapacitását.

Mire van szükség a hatékony TEN-T működéséhez?
A TEN-T-rendelet felülvizsgálata lehetőséget ad arra, hogy:

Az interoperabilitás jegyében kialakított 
európai nagy sebességű vasúti hálózat 
teremtsen összeköttetést Európa fővárosai 
és nagyvárosai, az egyes csomópontok és 
a repülőterek között a nemzetközi 
személyszállításban.

A kormányok közötti együttműködés javítása 
a vasúti árufuvarozási folyosók és a törzshálózati
folyosók esetében, méghozzá a beruházási 
prioritások és a piaci igények figyelembevételével, 
különös tekintettel a vasúti infrastruktúra 
hiányosságaira és szűk keresztmetszeteire.

A TEN-T-politikának támogatnia kell az egyes 
közlekedési módok közötti váltást, a közúti össze-
köttetések kialakítását az európai nagy sebességű és 
hagyományos vasúthálózattal, a vasúti teherszállítást.
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H-Magyar Vasút-információ

Ivan Bednárik, a České Dráhy (ČD) 
igazgatósági elnöke leszögezte, a 
vasúttársaság folytatja a regionális 

személyszállító járműállomány jelen-
tős mértékű modernizálását. A  közel 
ötmilliárd korona értékű megállapo-
dás 31 RegioPanter motorvonat be-
szerzésére vonatkozik. A járművek 
Prága környékén, valamint a Közép-
csehorszá gi, az Ústí nad Labem-i és a 
Hradec Králové-i kerületekben állnak 
majd forgalomba: a Prága–Kralupy nad 
Vltavou–Ústí nad Labem, Hradec Krá-
lové–Chlumec nad Cidlinou, Hradec 
Králové–Týniště nad Orlicí, Hradec 
Králové–Chocně és Hradec Králové–
Jaroměř viszonylatokon, nyugdíjazva 
a jelenleg közlekedő koros járműveket.

A Cseh Vasutak személyszállí-
tási igazgatóhelyettese, Jiří Ješeta 
ki emel te: a vasúttársaság a Közép- 
csehországi és Hradec Králové 
régió ban kivonhatja a forgalomból 
a régi emeletes kocsikat, valamint a 
keletnémet gyártású, már nem meg-
felelő komfortú egyszintes sze mély-
kocsikat is.

Az új RegioPanterek számos kényel-
mi szolgáltatást nyújtanak majd az 
utasoknak. A modern, világos, meg-
felelően elrendezett, légkondicionált 
utastérben ergonómiai szempontból 
megtervezett, kárpitozott üléseken 
foglalhatnak majd helyet, első- és má-
sodosztályon egyaránt. Az ajtóknál 
kialakított alacsony belépőmagasság 
szintbeni ki- és beszállást garantál a 
magasperonos állomásoknál és meg-
állóhelyeknél, a kerekesszékkel vagy 
babakocsival közlekedők akadály-
mentessége érdekében pedig rámpa 
nyílik majd le, áthidalva a peron és a 
jármű közötti távolságot. A motorvo-
natok oldalán elhelyezett korszerű be-
szálló lengőajtókat gombokkal lehet 
nyitni, a zárás a szerelvény elindulása 
előtt központilag történik. A vakok és 
gyengénlátók közlekedése érdekében 
nemcsak Braille-írással tüntetik fel a 
feliratokat: a szélső ajtókat akusztikus 
jeladóval is ellátják, így hordozható 

adóvevőn keresztüli hangvezérléssel 
is lehet majd vezérelni.

Szintén alapszolgáltatás lesz a 
nap jainkban elvárt fedélzeti wifi, 

kor szerű, részletes információkat 
közlő audiovizuális utastájékoztató 
rendszer, az üléselrendezésétől füg-
gően elhelyezett lehajtható asztalok, 

valamint az üléseknél kiépített, mobil-
telefonok, tabletek vagy laptopok tölté-
sére alkalmas, 230 voltos hálózati csat-
lakozók és USB töltőpontok. A  tágas, 

zárt rendszerű, akadálymentes WC-ket 
kerekesszékkel is igénybe lehet majd 
venni, a helyiségben pelenkázóasztal 
is lesz. A babakocsik, kerekesszékek és 
kerékpárok számára nagy tér áll majd 
rendelkezésre, sőt még az elektromos 
kerekesszékeket is fel lehet majd tölteni 
a fedélzeten.

A Škoda Transportation szerint a 
RegioPanterek legújabb generációjá-
val modern, környezetbarát, kényel-
mes, ráadásul nagyobb utaskapacitást 
kínáló járművekhez jut Csehország 
több régiója. A cseh gyártó örömmel 
üdvözli a hazai vasúttársaság gör-
dülőállomány-fejlesztéseit, ami még 
több utast vonz majd a tömegközle-
kedéshez, növelve a közlekedés haté-
konyságát és javítva a teljes közleke-
dés helyzetét.

A 31 jármű megrendelésével a ČD 
lehívta a Škodával még 2020 őszén 
kötött keretszerződésben foglalt teljes 
mennyiséget, egyúttal kimerítette 
az ötven kétrészes, 160 ülőhelyes és 
hatvan háromrészes, 240 ülőhelyes 
villamos motorvonat megrendelését 
lehetővé tevő keretszerződéseket, 
melyek összértéke meghaladja a 15 
milliárd cseh koronát. A járművek 
leszállítását követően a RegioPante-
rekből 147-et, a távolsági verzióból pe-
dig 14-et – vagyis összesen 436 kocsit 

– fog birtokolni a vasúttársaság.
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Újabb RegioPanterekkel frissíti regionális 
vasúti járműparkját a Cseh Vasutak
A České Dráhy 31, egyenként háromrészes szerelvényt vásárol a Škoda hazai gyártású, korszerű villamos 
motorvonataiból, a járművek 2024-től szállíthatják az utasokat. A beszerzés része a cseh vasúttársaság 
2030-ig szóló, középtávú fejlesztési stratégiájának.  

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ
GYSEV A koronavírus okozta nehézségre hivatkozással január 
9-től előreláthatóan január végéig minden Hegyeshalom–Rajka–
Bratislava Petržalka (Pozsonyligetfalu) és vissza viszonylatú vonat 
helyett vonatpótló autóbusz közlekedik az 1-es számú vasútvonal 

említett szakaszán – tájékoztatott a GYSEV. A vonatpótló autó-
buszok a vonatok menetrend szerinti indulási idejében indulnak 
Rajka, illetve Bratislava Petržalka vasútállomások előtti térről, és 
ugyanide érkeznek. A közúti közlekedés miatt késésekre lehet szá-
mítani. Rusovce (Oroszvár) vasútállomás helyett a vonatpótló au-
tóbuszok mindkét irányban az állomás mellett található 90, 91, 191 
számú autóbuszok részére kijelölt megállóhelyen (Stanica Rusovce) 
állnak meg. A vonatok és a vonatpótló autóbuszok Rajka állomáson 
minden esetben bevárják egymást. Az érintett vonatok, amelyek 
helyett vonatpótló autóbusz közlekedik: 
2800 számú személyvonat  Rajka (6:49)–Bratislava Petržalka (7:07,

 munkanapokon és szombati közlekedési rend szerint) 
2802 számú személyvonat  Rajka (7:49)–Bratislava Petržalka (8:07) 
2804 számú személyvonat  Rajka (13:49)–Bratislava Petržalka (14:07) 
2806 számú személyvonat  Rajka (15:49)–Bratislava Petržalka (16:07) 
2808 számú személyvonat  Rajka (17:49)–Bratislava Petržalka (18:07) 
2801 számú személyvonat  Bratislava Petržalka (7:26)–Rajka (7:44,

munkanapokon és szombati közlekedési rend szerint) 
2803 számú személyvonat  Bratislava Petržalka (8:49)–Rajka (9:07) 
2805 számú személyvonat  Bratislava Petržalka (14:49)–Rajka (15:07) 
2807 számú személyvonat  Bratislava Petržalka (16:49)–Rajka (17:07) 
2809 számú személyvonat  Bratislava Petržalka (18:49)–Rajka (19:07).

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
GYSEV A GYSEV Zrt. 2020-ban első alkalommal már sikeresen 
megszerezte a Családbarát Munkahely bronzfokozatú tanúsítvá-
nyát. A vasúttársaság az elismerés újbóli elnyerését tűzte ki célul, 
eredményesen. Emellett tavaly a GYSEV Cargo Zrt. is beadta pá-
lyázatát és sikerrel elnyerte a Családbarát Munkahely cím arany-
fokozatát. 

A családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének tá-
mogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdetett nyílt pályázatot. 
A pályázat olyan programokat és intézkedéseket támogat, amelyek 
elősegítik a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek ösz-
szehangolását. A kiírás egyszerre díjazza és ismeri el a munkahe-
lyek már létező és még tervezett családbarát intézkedé seit és fej-
lesztéseit. 

A pályázat értékelése során vizsgálták a vállalat családbarát at-
titűdjét, juttatásait, a családokat érintő rendezvényeket és esemé-
nyeket, a közösségépítő programokat, a fizikai és mentális egészség 
megőrzését segítő tevékenységeket, valamint az ezekhez kapcsoló-
dó szabályzatokat egyaránt.



…kényelmes, ráadásul 
nagyobb utaskapacitást 
kínáló járművekhez jut 
Csehország több régiója

„ 



16 INNOVÁCIÓ
2022. 01. 20.
2. ÉVF. 2. SZÁM

Levelek a síneken? A britek azon dolgoznak, 
hogy ez többé ne jelentsen nagy gondot
A tapadást csökkentő veszélyek – mint például a sínekre hulló falevelek – elhárítása érdekében brit 
mérnökök és kutatók közösen fejlesztenek ki egy olyan vonatfedélzeti rendszert, ami azonnal felismeri 
a problémákat és az előre jelezhetetlen veszélyforrásokat.

Károly Szabolcs 

Az alacsony tapadást a sínszá-
lak biológiai, kémiai és fizikai 
tényezők általi szennyeződé-

se okozza. Ezek egy részét nem lehet 
könnyen ellenőrizni vagy befolyásolni. 
Az alacsony tapadás az Egyesült Ki-
rályság vasúti iparágának évente nagy-
jából 350 millió fontjába kerül. A mini-
mális szintű adhézió elengedhetetlen 
a megbízható fékezési és tapadási tel-
jesítményhez, különösen a  biztonság 
fenntartásához és a késések korlátozá-
sához. A tapadás változásai nagyon lo-
kálisak, előre nem láthatók, és átmene-
tiek is lehetnek: könnyen előfordulhat, 
hogy az egyik vonat által adott helyen 
tapasztalt gyenge adhézió egy másik 
vonatnál már nem jelentkezik.

KOOPERÁCIÓ
Most azonban a loughborough-i és a 
sheffieldi egyetemek, valamint a  Per-
petuum mérnöki iroda mérnökei ösz-
szefogtak, hogy kifejlesszenek egy 
olyan szoftvert, amely valós időben 
azonosítani tudja az alacsony tapadású 
helyeket, és a veszélyes pontokat jelző, 
naprakész térképet készít az Egyesült 
Királyság vasúthálózatáról. A térkép a 
hálózatüzemeltetőknek lehetővé teszi, 
hogy gyorsan reagáljanak a potenciá-
lis kockázatokra, lehetővé téve a szol-
gáltatások biztonságosabb és simább 
működését.

A kezdeményezés vezetője, a  lough-
borough-i csapathoz tartozó dr. Chris 
Ward szerint a hálózatot folyamatosan 
fenyegetik az alacsony adhéziós esemé-
nyek, az ágazat pedig hihetetlenül ko-
molyan veszi ezek hatását. a  Network 
Rail, illetve a tágabb értelemben vett 
vasúti iparág óriási összegeket fektet 
a sínfejek tisztításába, a vonalak menti 
növényzet gondozásába, valamint az 
alacsony tapadású események előrejel-
zésébe, ez azonban nem egzakt tudo-
mány, és az érintett területeket csak 
egy incidenst követően lehet beazo-
nosítani. Az alacsony adhéziójú hely-
színek gyakran csak rövid ideig állnak 
fenn, a különböző típusú szerelvények 
pedig különbözőképp reagálhatnak rá. 
Az új technológia az alacsony tapadású 
helyeknek az arra közlekedő járművek 
általi, valós időben történő felismeré-
sével sokkal pontosabb képet ad majd 
arról, hogy ezek a kritikus pontok hol is 
találhatók az Egyesült Királyság hatal-
mas vasúthálózatán, ez pedig gyorsabb 
reagálást tesz majd lehetővé: például 
defenzív vezetési módot vagy sínfejke-
zelést, ennek eredményeként a hálózat 
kevesebb késés mellett biztonságosab-
bá válik.

ÉRZÉKELÉS
A kifejlesztés alatt álló észlelési rend-
szer jól bevált érzékelési módszereket 
fog használni az adatok gyűjtésére. 
Ezeket aztán a szakemberek algorit-
musok segítségével dolgozzák fel. A kí-
sérleti szoftvernek a jármű kerekeinek 
a különböző pályaviszonyokra történő 
reagálásában fellépő kis változásokat 
kell észrevennie. Amikor egy vonat 
alacsony adhéziójú szakaszokon halad 

át, a jármű máshogy viselkedik, mint 
magas tapadási körülmények között. 
A szenzorok érzékelik a mozgásokat, 
amelyeket aztán a rendszer feldolgoz, 
és kiértékeli a tapadási szintet, szükség 
esetén pedig figyelmeztetést küldhet a 
mozdonyvezetőnek vagy akár a háló-
zat felhasználóinak.

A Network Rail projektmenedzse-
re, Elaine Cockroft úgy véli, a cél 

egy olyan, a kategóriájában első ter-
mék létrehozása, amely a kerék és 
a sín érintkezésekor tapasztalható 
alacsony adhézió problémáját kezeli. 
Ennek érdekében egy olyan tribomé-
tert vagy mérőeszközt terveznek, ami 
képes meghatározni a sínfej súrlódási 
együtthatóját. A középtávú cél egy 
olyan eszköz felszerelése a Network 
Rail sínfejkezelő (RHTT) szerelvényei-

re, vagy egy többcélú járművére (MPV), 
vagy bármely más megfelelő járműre, 
amely alkalmas intelligens szezonális 
kezelési adatok rögzítésére legalább 
hatvan mérföld per órás sebességnél, 
valamint képes bemutatni a sínfejke-
zelés hatékonyságát. A távlati cél, hogy 
a technológiát személyszállító vonato-
kon vagy tehervonatok mozdonyain is 
alkalmazni lehessen, ezért úgy kell ki-

fejleszteni, hogy akár 125 mérföld per 
órás sebességnél is megoldható legyen 
a folyamatos adatrögzítés. Ezek az ada-
tok beépülnének a hálózat naprakész 
adhéziós térképébe. 

TESZTPROGRAM
A 22 hónapig tartó tanulmánykészítés 
részeként a kutatócsoport idén nyáron 
egy jelentős, az algoritmusokat érintő 
tesztprogramot hajt végre a Network 
Rail Vasúti Innovációs és Fejlesztési 
Központjában. A tesztelés során mes-
terségesen hoznak majd létre alacsony 
tapadást, amit a Sheffieldi Egyetem 
által készített, korszerű súrlódásmérő, 
vonatfedélzeti berendezéssel fognak 
mérni.

David Fletcher, a Sheffield-i Egye-
tem professzora elmondta: az Egyesült 
Királyság Vasúti Kutatási Innovációs 
Hálózatával való együttműködésnek 
köszönhetően ki tudtak fejleszteni egy 
részletes sínfelület-elemző szerkeze-
tet. A kerék és a  sín érintkezése terén 
szerzett szakértelmet most már ki lehet 
hozni a laborból, és olyan kísérleti hely-
színekre vihetik, mint például a Lough-
borough-i Egyetem. Ward hozzátette: 
mint minden kerekeken gördülő jármű, 
a vasúti járművek is a kerék és a sín 
közötti érintkezési felületen képződő 
súrlódásra támaszkodnak a vezetéshez 
és a vontatáshoz, például a kormány-
zásnál, a fékezésnél és a  gyorsításnál. 
A sínrendszereknél kifejezetten merev 
acélkerekek futnak az acél sínszála-
kon, kis érintkezési felület mellett. Ez 
a gördülés közbeni energiaveszteség 
szempontjából nagyon hatékony, vagy-
is kevesebb energia szükséges a jármű 
sebességének fenntartásához, mint a 
gumiabroncsokat használó járművek 
esetében. Ennek oka, hogy a mindösz-
sze köröm nagyságú érintkezési felület 
még hatalmas érintkezési nyomás mel-
lett is csak alig deformálódik.

OKOK ÉS 
KÖVETKEZMÉNYEK
Alacsony tapadás számos ok követ-
keztében léphet fel: leggyakrabban 
a  sínekre hullott falevelek miatt for-
dul elő. A levelek, az eső és a nagy nyo-
más egymásra hatása egy, a teflonhoz 
vagy fekete jéghez hasonló anyagot 
hoz létre a síneken, a nullához kö-
zelítő tapadás mellett. Ezért amikor 
a  jármű elkezd fékezni, az csak csú-
szik tovább. Egy közelmúltbeli példa: 
egy vasúti jármű száz kilométer per 
órás tempóval haladt, az elvárt fékútja 
egy kilométer volt, a nagyon alacsony 
adhézió miatt viszont csak öt (!) ki-
lométer megtételét követően tudott 
megállni. Ez vörös jelzők meghaladá-
sát, megállók kihagyását, szerelvények 
ütközését okozhatja. 

Ugyanakkor a legnagyobb problé-
ma az, hogy ezeket a körülményeket 
nem lehet bizonyossággal előre látni, 
jelenleg nincs hozzá valós idejű mé-
rőeszköz. Ezért kulcsfontosságú, hogy 
ezt a technológiával meg lehessen 
oldani, egy olyan folyamat létrehozá-
sával, amelyet a vasúton élőben is be 
lehet vetni.                                         
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oldalirányú és elhajlási
dinamika 

alacsony tapadás észlelése

kerékperdülés elleni védelem

kerékcsúszás elleni védelem

Használata révén a rendszer kiegészítheti az alacsony tapadású helyek megértésének eddigi módszereit, 
például a kerékperdülés, illetve a kerékcsúszás elleni védelmi rendszerek kioldásával 


