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KOCSISZÍNI MENETEK MEGHIRDETÉSE 
FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

0. Bevezetés, előzmények 

Budafok kocsiszín átépítésének idejére a város legtávolabbi pontjairól is adnak villamosokat 

forgalomba a budai fonódó villamoshálózat vonalaira. Az ebből adódó kocsiszíni ki- és beállások 

jelentős többletforgalmat generálnak. Csak a Budán közlekedő járművek naponta 72 alkalommal 

haladnak át az 1-es villamos vonalán, többségük utasok nélkül. Ez részben annak is köszönhető, 

hogy sem a menetrendekben, sem a FUTÁR felületein, sem pedig az utcai kijelzőkön nem jelennek 

meg a kocsiszíni járatok. 

 

1. Mit nyernének az utasok? 

1.1 Éjjel-nappali közlekedés 

A rendszeres vizsgálatok és karbantartások elvégzésére a villamosok éjszakára egy meghatározott 

kocsiszínbe mennek. Bár az ilyen menetekről nagyrészt a későesti, illetve a hajnali órákban beszélünk, 

ezen menetek száma közel sem elhanyagolható. Bizonyos helyeken (pl. Salgótarjáni utca, Hidegkuti 

Nándor Stadion) az éjszakai órákban sűrűbb a követés, mint nappal. Sőt, Száva kocsiszínbe később 

áll be az utolsó villamos, minthogy az első hajnali szerelvény kiállna onnan. 
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1.2 Időmegtakarítás 

A kocsiszínbe közlekedő, illetve az onnan kiálló villamosok többsége jelenleg nemhogy nem jelenik 

meg a kijelzőkön, egyáltalán nem is szállít utasokat. A hajnali és későesti órákban közlekedők 

azonban rengeteg időt takaríthatnának meg azzal, ha az arra járó villamosokkal is utazhatnának, és 

ezáltal egy korábbi csatlakozást elérnek. 

1.3 Hatékonyság 

A fent említett kocsiszíni járatok kapcsán ráadásul semmilyen többletköltség nem jelentkezik sem a 

járművek, sem az azokat kiszolgáló személyzet tekintetében, hiszen ezek jelenleg is közlekednek, 

éppen csak az utasforgalomban nem vesznek részt. Utasszállítással a menetidő sem növekedne, 

hiszen az utasforgalomban közlekedő villamosokra van hangolva a legtöbb lámpa, tehát nem 

lehetne hamarabbi jelzést elérni utasok nélkül sem. 

 

1.4 Utas(nem)szállítás 

A forgalmi meneteken kívüli utasszállítást többek között a BKV 01/VFFR/2013. sz. utasítása 

szabályozza. Ez azonban elavult (pl. a megszűnt 18-as villamos hónapok óta átépítés alatt álló 

Budafok kocsiszínbe vezető útvonala is szerepel benne), a jelenlegi forgalmi viszonyok esetében 

nem ad pontos paramétereket az utasszállításra vonatkozólag. 

Az 1-es villamos szerelvényei egy átlagos hétköznapon 

1142 
kilométert tesznek meg a rendes meghirdetett utasforgalmi meneteken felül, nagyrészt utasok 

és meghirdetés nélkül. 
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2017. április 1-jével lépett életbe a BKV 4/TLT/2017. sz. utasítása, mely kötelezővé teszi a Hungária 

kocsiszínből kiálló és az oda beálló ötmodulos CAF-ok utasszállítását az első érintett megállótól az 

utolsó érintett megállóig. Az intézkedés üdvözlendő, hiszen korábban – a 7/TLT/2016. sz. utasítás 

alapján – ezek nem vettek részt az utasforgalomban. 

 

Szükségesnek látjuk tehát a kocsiszíni menetekre vonatkozó szabályozások teljes körű 

felülvizsgálatát. Erre vonatkozólag mi is támogatjuk azt az alapvető irányelvet, miszerint minden 

kocsiszíni menetnek legyen kötelező az utasszállítás. 
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Jóllehet, a fent említettekhez hasonló szabályok lefektetése elengedhetetlen, úgy véljük, a kocsiszíni 

menetek utasszállításával kapcsolatban további intézkedések is ösztönzőleg hatnának. 

2. Mit kellene tenni? 

2.1 Részletes utastájékoztatás 

A kocsiszínbe beálló és az onnan kiálló villamosokon az utastájékoztatás részletessége jelenleg 

rendkívül változó. Vannak olyan menetek, melyek a villamos útvonalát is részletesen jelzik: 

“Béke tér. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a szerelvény az 1-es villamos vonalán a Bécsi út/Vörösvári 

út felé közlekedik.” 

“Hidegkuti Nándor Stadion. A szerelvény a 37-es villamos vonalán a Magdolna utca felé közlekedik.” 

“Közvágóhíd, hévállomás. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a villamos a saját útvonalán csak a Lehel 

utca/Róbert Károly körútig, onnan a 14-es villamos vonalán Angyalföld kocsiszínig közlekedik.” 

A Baross kocsiszínbe beálló 17-es villamosok a Savoya Park és az Etele út/Fehérvári út közötti 

szakaszon egyszerű csonkamenetként közlekednek, az utasok semmiféle tájékoztatást nem kapnak 

a kijelzőn kívül arról, hogy a villamos nem a teljes vonalon közlekedik. Ebben az esetben a részletes 

utastájékoztatás hiánya miatt azok az utasok, akik az Etele út/Fehérvári útnál a 17-es villamosról az 

1-es villamosra szállnának át, feleslegesen szállnak le a “végállomás” hallatán, hiszen a villamos 

továbbmegy. 

“Etele út/Fehérvári út. Végállomás. Viszontlátásra.” Majd: “Üdvözöljük utasainkat! A következő 

megálló: Hengermalom út/Szerémi út. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a villamos csak a Puskás 

Ferenc Stadion metróállomásig közlekedik.” 
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Frissítés: a Baross kocsiszínbe beálló 17-es villamosok a februári Fehérvári úti vágányzár óta a fentebb említett, 

útvonalra is kiterjedő részletes bemondásokat megkapták, a végállomás bemondása és az utasok üdvözlése 

azonban továbbra is megtörténik. 

Az utasokat szállító kocsiszíni menetek esetében fontos, hogy az utastájékoztatás, kiváltképp a 

bemondás megfelelő részletességű legyen. Az utasok ez alapján időben mérlegelhetik, hogy hol kell 

leszállniuk, vagy esetleg pont hogy nem kell leszállniuk, mert a villamos arra megy, amerre ők is. A 

részletes bemondásokra szerencsére egyre több példát találunk városszerte, pl. a budai fonódó 

villamoshálózat jelentős része, valamint az 1-es villamos különböző kocsiszíni menetei. Itt említhetjük 

még meg a FUTÁR-rendszerrel fel nem szerelt 35 nagykörúti (Combino) szerelvényt, melyek 

utastájékoztató-rendszere alkalmas arra, hogy a következő megálló és az adott megálló bemondása 

különböző legyen. A nagykörúti kocsiszíni menetek FUTÁR-mentes verziója a legtöbb esetben 

példaértékű megoldásként hozható fel (angol nyelvű utastájékoztatás, külön bemondások a 

kerekesszékkel utazóknak). 

2.2 Hangsúlyos kijelzések 

Úgy gondoljuk, minden esetben fontos lenne hangsúlyozni, hogy a nevezett járat kocsiszínbe megy, 

ezért közlekedik a megszokottól eltérő útvonalon, nem pedig műszaki hiba vagy előre tervezett 

vágányzár miatt. Ezzel nem kevés elégedetlenséget, értetlenkedést és akár utaspanaszt is meg 

lehetne előzni. A kocsiszínbe közlekedés tényét a bemondásokban minden esetben célszerű lenne 

megemlíteni. A jármű külső kijelzőin a megszokott inverz formázással kellene feltüntetni a 

“kocsiszínbe” feliratot, hogy feltűnőbb legyen. Ennek mikéntjét később részletesen is kifejtjük. 

 

2.3 Illeszkedő vonalszámozás 

A kocsiszíni járatok egy része saját viszonylatára számozva közlekedik a kocsiszíni útvonalon, más 

részük azonban eredeti jelzésével halad (pl. az 56-os villamos 56-os jelzéssel megy a Hungária 

körúton is). Sajnálatos módon az utasok jelentős része megszokásból közlekedik, így ha egy 
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számukra ismeretlen jelzésű, de egyébként ugyanarra közlekedő villamost látnak megérkezni a 

megállóba, arra inkább nem szállnak fel, megvárják a menetrend szerinti forgalmi járatot. 

 

A járatok számozásával kapcsolatban az a legkézenfekvőbb megoldás, hogy mindig az adott 

szakaszon közlekedő forgalmi járat szerinti számozást kapja meg a kocsiszíni menet, csupán a 

kocsiszínbe felirat és a vonalközi “végállomás” hívja fel a figyelmet a megszokottól eltérő útvonalra. 

A vonalnak megfelelő viszonylatjelzés valamelyest növeli az utasok biztonságérzetét, akik nagyobb 

valószínűséggel mernek majd felszállni ezekre a szerelvényekre is. Ezáltal ténylegesen több jármű 

venné fel az adott utasmennyiséget, így várhatóan csökkenne a forgalmi járatok terheltsége is. 

2.4 Utazástervezőben megjelenő indulások 

A legtöbb végállomáson a járművezetőknek lehetősége van chipkulcs segítségével az indulási időt 

megjeleníteni a visszaszámlálós órákon. Ezek értelemszerűen az egyébként is meghirdetett forgalmi 

menetek indulásait jelzik, elsősorban utastájékoztatási szerepük van. Vannak azonban olyan 

végállomások, ahol vasúti főjelzővel felszerelt biztosítóberendezés szabályozza a villamosok 

közlekedését. Mivel a kocsiszíni menetek nem jelennek meg a menetrendben, nyilvánvalóan 

menetrendi indulást sem lehet kérni chipkulccsal. A vezetőnek külön ki kell tehát szállnia, hogy 

azonnali indulást kérjen, és a főjelzőn szabad jelzést kapjon. A kocsiszíni menetek meghirdetésével 

ez a probléma megszűnne. 
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Frissítés: az elmúlt hetekben e téren változás történt, a GTFS-adatbázisba bekerültek kocsiszíni menetek is – 

legalábbis egy részük. Ezek azonban a valós idejű utastájékoztatási felületeken továbbra sem jelennek meg. 
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3. Hogyan lehetne megvalósítani? 

3.1 Rugalmas forgalomirányítás 

A kocsiszíni menetek meghirdetésének egyik legjelentősebb kérdése az, hogy mit teszünk, ha egy 

szerelvény más útvonalon vagy akár félórás eltéréssel közlekedik az előre meghirdetett adatokhoz 

képest. Ehhez egy kicsit távolabbról kell megközelíteni a problémát. 

A világ más nagyvárosaiban egy forgalmi akadály esetén a villamosok beállnak egymás mögé, és 

kivárják, amíg tovább tudnak menni. Szintén bevett gyakorlat, hogy ilyen esetekben az utasok 

alternatív útvonalon mennek tovább, a párhuzamosan közlekedő járatokat vehetik igénybe. Ezzel 

szemben Budapesten minden egyes forgalmi zavarnál villamospótló buszok állnak forgalomba 

(amennyiben persze a forgalmi zavar nem akadályozza a buszok közlekedését is). A pótlóbuszok 

forgalomba állítása más vonalakról történő átcsoportosítással, illetve központi tartalékok 

felhasználásával történik.  

 

Egy zavar után a villamosok menetrendi közlekedésének visszaállítása valamivel nagyobb feladat, 

mint a buszok esetében. Annak érdekében, hogy a lehető legkisebb szakasz forgalmát kelljen csak 

leállítani, zavar esetén a villamosok a kiépített visszafogási pontokon visszafordulnak. Ezzel azonban 

az adott forgalmi számú kocsik egymáshoz képest felcserélődnek. Ha estére nem sikerül 

helyreállítani a menetrendet (beleértve a kocsik egymáshoz viszonyított sorrendjét), előfordul, hogy 

máskor, más útvonalon kell kocsiszínbe állnia a villamosoknak. Az operatív forgalomirányítás 

alapvető feltétele tehát a rugalmasság, melyet éppen az tesz lehetővé, hogy az egyes vonalakon, 

de akár különböző viszonylatokon közlekedő szerelvények felcserélhetők. Ebből azonban 

egyenesen következik, hogy a kocsiszíni menetek útvonala és menetrendje nagymértékben 

változhat a meghirdetetthez képest. 
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3.2 Opcionális menetek 

A kocsiszínbe közlekedő villamosjáratok pótlása nem megvalósítható, részben azért, mivel a buszok 

többsége akkorra már garázsba állt. Ez persze a kocsiszíni menetek utasforgalmi meghirdetése 

kapcsán nem is cél. 

3.3 FUTÁR – valós idejű meghirdetés 

A meghirdetés többféleképpen történhet. A járműveken jelenleg is meg van szerkesztve az 

utastájékoztatás, mind a fedélzeti kijelzők, mind a bemondások. Amire szükség van, az egyrészt az 

utcai kijelzőkön való megjelenítés. Azt, hogy pontosan milyen adatok jelenjenek meg a kijelzőkön, 

később részletezzük. Másfelől szükség van arra is, hogy a FUTÁR telefonos és webes felületein is 

megjelenjenek ezek a menetek. Fontos az is, hogy ezekkel a menetekkel tervezni is lehessen, tehát 

az utazástervező ezekkel a menetekkel is számoljon. 

Felmerülhet a kérdés, mennyivel előre jelenjenek meg ezek a menetek a FUTÁR-ban. Mi van például 

akkor, ha valaki napokkal az utazás előtt megtervezi az útvonalat, de a kocsiszíni menet nem akkor 

vagy egyáltalán nem is indul? Az egyetlen racionális megoldás erre az, hogy ugyanúgy megjelenik 

ez a menet is az utazástervezőben, mint a többi, hiszen az semmiképp sem lenne elfogadható, hogy 

emiatt egyáltalán nem kerülnek bele az utazástervezőbe a menetek. Ez mellesleg nappal is működik: 

a FUTÁR egészen addig, amíg a járművezető be nem jelentkezett az adott menetre, csak menetrendi 

adatokat ír. Nappal is előfordulnak késések, van, hogy kimaradnak menetek. A fekete színnel jelölt 

menetrendi adatokhoz képest a zölddel jelölt valós idejű adatok éppen azt a célt szolgálják, hogy 

az előzetesen tervezett és a ténylegesen teljesülő indulásokat el lehessen különíteni. 
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3.4 Eljárásrend a menetirányító diszpécserek részére 

A kocsiszíni menetekkel kapcsolatban két esetben lehet külön feladata a menetirányító 

diszpécsereknek. Amennyiben egy járat késik vagy hamarabb fog indulni, lehetőség van időben 

eltolni a menetet. Kisebb késések esetén erre nincs is szükség, mivel ha pl. egy 22:30-ra meghirdetett 

indulás csak 22:40-kor teljesül, a FUTÁR-ban egészen addig menetrendi adat jelenik meg, míg a 

járművezető be nem jelentkezik, utána pedig a FUTÁR automatikusan számolja az egyes 

megállókból történő indulást, tehát az utasok a tényleges időpontokat fogják látni. 

A másik lehetőség, hogy egy jármű más útvonalon áll kocsiszínbe. Ebben az esetben szükség van a 

tervezett menet érvénytelenítésére, majd új menet felvételére, ami néhány kattintásból áll csupán. 

3.5 Meghirdetés menetrendben 

Tekintettel arra, hogy – a fent említett okok miatt – a kocsiszíni menetek indulásai jelentős mértékben 

eltérhetnek az előre tervezettől, papíralapú menetrendben nincs értelme meghirdetni a meneteket. 

A kocsiszíni menetek meghirdetésének akkor van értelme, ha azokat csak a FUTÁR (valós idejű 

adatokkal dolgozó) felületei jelenítik meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a kocsiszíni menetek 

meghirdetésével nem teljesen új járatokat kívánunk létrehozni, hanem lehetővé szeretnénk tenni, 

hogy a már meglévő meneteket az utasok is igénybe vehessék. Az tehát, hogy a papíralapú 

menetrendben nem hirdetjük meg a meneteket, minimális érdeksérelemmel járna azon utasok 

általános elégedettségéhez képest, akik a FUTÁR-ban meghirdetett menetekről értesülnek és 

igénybe tudják venni azokat. 
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Mindemellett hasznos lehet egy QR-kódot elhelyezni a laptáblás menetrendeken, mely a megálló 

FUTÁR-beli linkjét tartalmazza, így könnyebben rátalálnak az utasok a kocsiszíni menetekre. 

Lehetőségként felmerülhet még a kocsiszínbe közlekedő villamosok megemlítése a lábjegyzetben, 

pl.: “A kocsiszínbe közlekedő villamosok útvonalát és indulásait kérjük, figyelje a FUTÁR-

alkalmazásban!” 

A BKK 2014. október 7-étől hatályos üzletszabályzatának az utastájékoztatásról szóló IV.1. pontja 

következőképpen fogalmaz: 

“A BKK a Szolgáltatók által működtetett járatok menetrendjével [...] összefüggő tájékoztatást nyújt 

az utasoknak elektronikus és nyomtatott formában (az egyes megállókban, fel- és leszállópontokon)” 

Ennek formája: “A viszonylatok menetrendjével, útvonalával kapcsolatos tájékoztatás – a 

megállóhelyeken illetve fel- és leszállópontokon lévő menetrendekben és tájékoztatókban” 

Mindezek alapján úgy gondoljuk, szabályozásbeli akadályai sincsenek a kocsiszíni menetek kizárólag 

FUTÁR-on történő meghirdetésének. 

4. Mi szükséges még? 

4.1 Menetszerkesztési gyakorlat egységesítése 

Jelenleg a kocsiszíni menetek ugyan nincsenek meghirdetve, de a járművek utastájékoztatása, 

valamint a FUTÁR felületein elérhető járatinformációk sok esetben ellentmondanak egymásnak. A 

különböző járatok utastájékoztatásának részletessége is eltérő, de egyazon viszonylat egyes menetei 

között is vannak eltérések. Ebből is látszik, hogy ezen járatokon az utastájékoztatás egyedileg készült, 

ha éppen szükség volt rá, csináltak új hangokat. 

A menetek meghirdetésekor nagyobb hangsúlyt kell fektetni az utastájékoztatás elkészítésébe, hogy 

azok egy koherens rendszert alkossanak. Fontos, hogy mind a közterületi kijelzőkön, mind a 

járműfedélzeti kijelzőkön, továbbá a FUTÁR összes felületén egységesen jelenjenek meg a járatok – 
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amennyire ezt az informatikai háttér lehetővé teszi. Az egyes felületeken történő megjelenítésről 

szóló részletes javaslatunk lentebb olvasható. 

 

4.2 Menetidők optimalizálása 

Mint fentebb említettük, a kocsiszíni menetek ugyan nem jelennek meg sehol sem, a menetek meg 

vannak szerkesztve, tehát a jármű kijelzői és a fedélzeti utastájékoztatás (bemondás, utastéri kijelzők) 

működnek. A menetrendek azonban sokszor indokolatlan átfutási (megállóban várakozási) időket 

tartalmaznak (pl. a 19-41-es villamosok még éjfél után is 4-5 percet tartózkodnak a Batthyány téren, 

miközben sem busz, sem metró nem jár már akkor arra) vagy irreálisan feszes tempót diktálnak (pl. 

az 1-es villamos menetideje néhány hónapja 4 perccel nőtt, az ott közlekedő kocsiszíni járatok 

viszont továbbra is a korábbi, rövidebb menetidő szerint kénytelenek haladni – ez torlódásokhoz 

vezet). 

Úgy véljük, a megfelelő menetrend, mely a szükséges mennyiségű, de annál nem több időt ad az 

útvonalon történő közlekedésre, az egyik alapvető feltétele a kocsiszíni menetek utasforgalomban 

való részvételének. 
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4.3 Járművezető-hiány, menetek ésszerűsítése 

Budafok kocsiszín felújítás miatti hiánya kényszermegoldásokat követel, de mivel jelenleg a 

járművezetők szolgálati idejük jelentős részét rezsimenetekre, villamosok vonal és kocsiszín közötti 

szállítására fordítják, fontosnak tartjuk, hogy a kocsiszíni menetek racionalizálása megtörténjen. 

 

Jelenleg is alkalmazott módszer, hogy a reggeli és a délutáni csúcsforgalom között a felesleges 37-

es villamosok nem Ferencváros, hanem Hungária kocsiszínbe állnak be, mivel az napközben kiürül. 

Ennek mintájára célszerű lenne az 56-os villamos kétrészes (41-44 forgalmi számú) kocsijait nem az 

1-es villamos vonalán át Baross kocsiszínbe visszahurcolni, ami önmagában másfél-két órát vesz 

igénybe, hanem az amúgy is a vonalon levő Szépilona kocsiszínben tárolni őket. Az egész városon 

át történő kocsiszíni járműmozgatás a járművezetőknek is kellemetlen feladat, hiszen előfordul, hogy 

a reggeli és a délutáni csúcsforgalom között csak 2-3 órájuk marad, így mire hazajutnának, már újra 

munkába kellene állniuk. Ez a probléma Budafok kocsiszín átadása után remélhetőleg veszít 

jelentőségéből. 

 

A fenti diagramon az 56-os villamos 42-43-44-es forgalmi számú kocsijainak napi menetrendjét szemléltettük. 

Az általuk megtett távnak csupán 51,95%-a meghirdetett menet, a többit nem meghirdetve, ráadásul nagyrészt 

utasok nélkül teszik meg. 

68,09 km62,99 km

meghirdetett menet nem meghirdetett menet
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4.4 Infrastrukturális szükségletek 

 

A menetek meghirdetésén túl ugyancsak fontos feladat lenne az infrastruktúra fejlesztése is. Számos 

olyan kisebb beavatkozást lehetne megejteni az infrastruktúrán, melyek nagyságrendekkel tennék 

könnyebbé a közlekedést nemcsak a kocsiszíni menetek, de az utasforgalmi villamosközlekedés 

számára is. A teljesség igénye nélkül: szükséges lenne a forgalmat csak lassító vasúti főjelzők 

kikapcsolása, a bejelentkezős csomópontokban a villamos előnyben részesítése, nyomógombos 

helyett érzékelős bejelentkezés kiépítése, a váltók és vágánykereszteződések felújítása, 

karbantartása, a villamosok gyorsítása nagyobb sebességgel kihagyható megállók létesítésével, 

valamint városszerte a lámpaprogramok villamosbarátabb hangolása. 
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Tekintettel arra, hogy ezek nem a kocsiszíni menetek meghirdetésével és az utastájékoztatás 

mikéntjével függnek össze, a részleteket külön javaslatban foglaltuk össze. 

5. Összefoglalás 

A kocsiszínbe közlekedő és az onnan kiálló menetek meghirdetése tehát alapvetően nulla forintos 

fejlesztés, ennek megvalósításához minden lehetőség adott. Nem az éjszakai közlekedési hálózat 

bővítéséről van szó, csupán a jelenleg is közlekedő kocsiszíni menetek utasforgalomban való teljes 

körű részvételéről, meghirdetéséről. 

6. Kitekintés 

E javaslatban kizárólag a villamosok meghirdetéséről esett szó, azonban az utasok vélhetően a 

buszok és a trolibuszok garázsmeneteit is örömmel vennék igénybe. Javaslatunk mintájára a 

garázsmeneteket is célszerűnek találjuk bevonni az utasforgalomba. 

7. Részletes menetmeghirdetés, mellékletek 

7.0 Részletes menetmeghirdetési táblázat 

A menetek meghirdetéséről szóló részletes táblázat itt érhető el. 

7.1 Menetszerkesztési irányelvek 

 
  

http://kozlekedotomeg.hu/docs/Kozlekedo_Tomeg_2017-04_Villamoshalozati_infrastruktura_Fejlesztesi_javaslat.pdf
http://kozlekedotomeg.hu/docs/Kozlekedo_Tomeg_2017-04_Kocsiszini_menetek_Reszletes_menetmeghirdetesi_javaslat.pdf
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Menetek tördelése 

A menetek jelenleg rendszertelenül vannak tördelve. Mivel a szerelvények visszafogása jellemzően 

utasok nélkül történik, célszerű ott kettéválasztani a meneteket. A fiktív végállomásokat meg kell 

szüntetni, mert felesleges átszállásokat eredményez. Ahol az egyes járatok saját útvonalukról 

letérnek, megfelelő utastájékoztatás szükséges a járat további útvonalával kapcsolatban, a menetek 

kettéválasztása itt azonban nem ésszerű (példaként elég a „végállomás” bemondását említeni). 

Viszonylatok számozása 

Ahogy azt a 2.3 pontban korábban kifejtettük, fontos, hogy a villamosok az éppen érintett nappali 

viszonylat számozásával közlekedjenek. 

Hangsúlyos feliratok, bemondások 

A kocsiszínbe közlekedés tényét a járművek kijelzőin inverz „kocsiszínbe” felirattal, a közterületi 

kijelzőkön lehetőség szerint váltakozó szöveggel (vonali végállomás, illetve „kocsiszínbe”) célszerű 

jelölni. A fedélzeti bemondásokban is ki kell rá térni, hogy a villamos kocsiszínbe megy. A telefonos 

és webes felületen a járatinformációs buborékban a végső végállomást érdemes feltüntetni, esetleg 

a megfelelő kocsiszínt, így rögtön látszik, hogy kocsiszínbe közlekedik a szerelvény. Az útvonalat 

szükség esetén a buborékra bökve vagy kattintva lehet elérni. 

Azokon a helyszíneken, ahol egy adott járat letér a saját útvonaláról, fontos megjeleníteni a további 

releváns kijelzőkön is a járat indulását (pl. az 1-es villamos vonaláról érkező, kocsiszínből kiálló 56-os 

villamos indulását az Etele út/Fehérvári útnál az 56-os villamosok megállójában is érdemes 

feltüntetni). 

Menetek megjelenítése GTFS-ben és FUTÁR-ban 

A GTFS adatbázisban egy menethez csak egy viszonylatszám rendelhető. Ez elsőre ellentmondásnak 

tűnhet az egybeszerkesztett menetek szempontjából. A meneteket azért fontos minél kevesebb 

helyen megtörni, mert így a webes és telefonos felületeken a járat útvonalának nagyobb része 

jeleníthető meg egyben. Egy logikus kényszermegoldás – kizárólag a GTFS-ben és FUTÁR-ban 

történő megjelenítés esetében – az összevont viszonylatszám alkalmazása, pl. 17-1 jelzéssel Savoya 

Park és Puskás Ferenc Stadion között. A viszonylatszámból kiderül, hogy milyen útvonalon 

közlekedik a villamos, a konkrét megállókat a járatra bökve vagy kattintva lehet elérni. Minden egyéb 

felületen a viszonylatok számozása a fentebb említett módon történhet. 

Amikor mégsem szállít utast… 

Az utasok nélkül történő visszafogás előtt a jármű kijelzőjén „nem szállít utasokat” feliratot kell 

megjeleníteni. Megfontolandó ezt az adott megállóban levő kijelzőn is megjeleníteni, ebben az 

esetben ugyanis az utasok előre számíthatnak arra, hogy nem szállhatnak fel az érkező szerelvényre. 

Azokon az egy-két megállós szakaszokon, melyeken a villamosok két visszafogás vagy a kocsiszín 

között haladnak, az utasok leszállítása nagyobb érdeksérelemmel járhat, mint az utasok nélkül 

történő közlekedés. Az ilyen rövid szakaszokon az utasszállítás kötelezővé tétele egyedi elbírálást 

igényel. 
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Rövid szakaszok, eredeti viszonylatszám 

Az egy-két megállós szakaszokon megfontolandó, hogy a villamosok mégsem az adott helyen 

közlekedő viszonylatra számozva közlekedjenek, ilyen pl. a 69-es villamos Nagy Lajos király 

útja/Czobor utca – Bosnyák tér, valamint az 59-es villamos Szent János Kórház – Budagyöngye 

közötti szakasza. 

7.2 Jelmagyarázat, mellékelt táblázat értelmezése 

 Az egyes meneteket az útvonal oszlop cellái jelölik ki, minden cella külön menet. 

 A járműkijelzők esetében a függőleges vonal a váltakozó kijelzőképet jelöli. 

 A kijelzővel fel nem szerelt járművek (Ganz csuklós és KCSV7 típusú villamosok) eredeti 

számtáblájukkal közlekednek kocsiszínbe, a megfelelő kocsiszín nevével ellátott tábla 

alkalmazásával. 

 Abban az esetben, ha a kocsiszíni menet során a jármű az eredeti útvonalán teljesen végighalad, 

csak a rendes forgalmi menet után kezdődik a kocsiszíni menet, e kettőt különválasztottuk (pl. a 

Száva kocsiszínbe visszafogás nélkül közlekedő 19-es CAF villamosok Kelenföld vasútállomás és 

a Bécsi út/Vörösvári út között külön forgalmi menetet teljesítenek, a Bécsi úttól külön menetként 

közlekednek tovább). 

 Bár a 24G jelzés bemondása a papíralapú menetrendben történő meghirdetés miatt nem 

szerencsés, az útvonal ismertetése helyett e kivételes esetben mégis ez a legcélszerűbb. 

 Tekintettel arra, hogy a járműkijelzőkön a végállomáson kívül a köztes elkanyarodási pontot is 

feltüntetjük, a „kocsiszínbe” feliratot ezzel felváltva kell megjeleníteni – ennek egyébként 

figyelemfelkeltő hatása is van. Mivel a „kocsiszínbe” feliratnak egy teljes kijelzőnyi hely jut, 

érdemes megjeleníteni, hogy melyik kocsiszínbe közlekedik. Az utazóközönség számára ez is 

hasznos információ lehet. 

 

A javaslatot kidolgozta: Holló Ádám 

2017. április 16. 


