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VILLAMOSHÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA 
FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

0. Bevezetés, előzmények 

Jelen javaslatunk a kocsiszíni menetek meghirdetéséről szóló javaslat kiegészítését képezi. A 

kocsiszínbe közlekedő és az onnan kiálló villamosok hatékony és megfelelő gyorsaságú 

közlekedtetésének ugyanis infrastrukturális feltételei is vannak. A problémák és megoldásuk, 

melyeket ebben a javaslatban gyűjtöttünk össze, nem igényelnek költséges beavatkozásokat, kisebb 

hangolásokkal orvosolhatók. 

Fontos hangsúlyozni, nemcsak a kocsiszíni menetek esetében jelentkeznek ezek a problémák, 

többségük a rendes utasforgalomban közlekedő villamosokat is akadályozza, megnehezítik a 

járművezetők munkáját – ezalatt az autóval közlekedőket is érthetjük. Ha városszerte nagyobb 

hangsúlyt fektetnének a tömegközlekedési útvonalak – főként a kötöttpályás hálózat – előnyben 

részesítésére, a közösségi közlekedés versenyképessé válna, az embereknek megérné autójuk 

helyett pl. a villamost választani. A következmény egyértelmű: kevesebb lenne az autó, kevesebb 

lenne a dugó és az idegőrlő ácsorgás is. 

 

1. Vasúti főjelzők 

Városszerte számos helyszínen működnek vasúti főjelzővel felszerelt biztosítóberendezések. Ezek 

elsődleges célja a beláthatatlan vagy egyvágányú szakaszok fedezése lenne annak érdekében, hogy 

a szerelvények ne tudjanak összeütközni. Sajnálatos módon azonban a legtöbb helyen csak 

akadályozzák a forgalmat. 

http://kozlekedotomeg.hu/docs/Kozlekedo_Tomeg_2017-04_Kocsiszini_menetek_fejlesztesi_javaslat.pdf
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A főjelzők jelentős részének létjogosultsága igencsak megkérdőjelezhető: egy egyszerű kétvágányú 

fejvégállomás esetén, ahol már messziről látható, hogy melyik vágány foglalt – csak lassítja a 

villamosok közlekedését. Ezeken a helyeken a váltók elektromos állítása az ún. szánszerkezet 

segítségével egyébként is megoldott, a biztosítóberendezés nélkül is üzemszerűen fenntartható 

volna a biztonságos közlekedés. Célszerű lenne teljesen kikapcsolni ezen főjelzőket (a teljesség 

igénye nélkül pl. Savoya Park, Deák Ferenc tér, Kelenföld vasútállomás, Festetics György utca). 

 

Olyan végállomásokat is találunk, melyek ugyan rendelkeznek kiépített biztosítóberendezéssel, 

sajnálatos módon azonban ezeknek általános tulajdonsága, hogy nem üzemelnek. A kocsiszíni 

járatok haladását jelentős mértékben megkönnyítené, ha a főjelzők üzemeltetésére és működésben 

tartására nagyobb figyelmet fordítanának. 
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Az Etele út / Fehérvári út kereszteződésében például tényleg fontos lenne, hogy állandóan, 

üzemszerűen működjenek a főjelzők. A hajnali és a koradélutáni órákban az 1-es villamos vonaláról 

a Fehérvári út irányában vannak kocsiszínből kiálló szerelvények, a késődélelőtti és esti órákban 

pedig a Fehérvári út felől a Hengermalom út felé kanyarodnának a kocsiszínbe tartó villamosok. A 

kocsiszíni járműveket az 1-es villamosok sok esetben feltartják, ezzel viszont a rendes forgalomban 

is torlódás keletkezik. Ez azon kevés helyszínek közé tartozik, ahol a kocsiszíni közlekedést fedező 

főjelzőkön túl a forgalmat a helyszínről irányító személyzet (tabulátorkezelő) bevonására is szükség 

lehet, akár más helyszínről történő átcsoportosítással is (pl. Festetics György utca). 

2. Bejelentkezős csomópontok, forgalomtechnikai ellenőrzőjelzők 

A város legtöbb nagy csomópontjában, ahol a villamosok keresztezik a közutat, esetleg kanyarodó 

irányú vágányok is vannak, megszokott módszer, hogy a villamos csak akkor kap szabad jelzést, ha 

bejelentkezett a lámpaprogramba. Ez történhet elektronikus érzékelőkkel és lámpaoszlopokon 

elhelyezett nyomógombokkal is – ez utóbbit a járművezetőknek a járműről leszállva külön meg kell 

nyomniuk, ha az adott irányba szeretnének továbbhaladni.  Jelenleg a forgalmi járatok közlekedését 

az automatikus bejelentkezés segíti, a nappalitól eltérő kocsiszíni menetek viszont sok esetben 

hosszú sorokba torlódnak, feltartva ezzel a rendes menetrendi közlekedést. 

 

Néhány helyen (borostyánsárga, háromszög alakú) forgalomtechnikai ellenőrzőjelző tájékoztatja a 

járművezetőket a bejelentkezés tényéről. Ennek széleskörű elterjesztése indokolt lenne, kiváltképp 

azon csomópontokban, ahol a villamosoknak 90 másodpercenként érkezik szabad jelzés. Ezáltal 

elkerülhető lenne, hogy a villamos percekig áll a lámpa előtt, mert a bejelentkezés sikertelen volt. 
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3. Pályaállapotok 

Forgalmasabb kereszteződésekben szükséges lenne a vágányok javítása, a váltók emelt sebességgel 

járhatóvá tétele. A Hungária körútról a Salgótarjáni utcára 10 km/h-val kanyarodó 56 méteres hosszú 

CAF-ok vége például még el sem kezdett kanyarodni, amikor a keresztirányú autóforgalomnak már 

zöld jelzése van. A nagy csomópontokban gondosan hangolt lámpaprogramok irányítják a 

különböző irányban haladókat, elfogadhatatlan tehát, hogy a villamosok a sebességkorlátozások 

miatt rabolják a többi irány szabad jelzését. 
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A pályaállapotok vonatkozásában fontos megjegyezni, hogy a kereszteződésekben 5-10 km/h 

sebességgel cammogó 54-56 méteres villamosok az esetlegesen érkező mentő- és tűzoltóautókat 

is feltartják – ennek következményét nem kell részletezni. 

Az általánosságban lassú villamosok szabályozási hátteréről a Magyar Közlekedési Klub írása számol 

be. Az Orczy tér környéki pályaállapotokról készült képgalériánk itt érhető el. 

4. Megállók kihagyása 

A közúti vasutakra vonatkozó, jelenleg hatályos F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi utasítás 11.7. pontja 

úgy rendelkezik, hogy a megállóhelyeket a villamosok maximum 20 km/h sebességgel hagyhatják ki 

– amennyiben nincs fel- és leszálló utas. Ez alól kivételt jelentenek azok a megállók, ahol nincs peron, 

tehát a fel- és leszállás pl. az úttestről, illetve az úttestre történik. 

A 2017. szeptember 1-jétől hatályos új utasítás 3.4.10. pontja már tartalmaz olyan megállótáblákat, 

melyek zöld színnel vannak jelölve, kihagyásuk 50 km/h-val is történhet. 

Általánosságban is, de a kocsiszíni útvonalakon különösen fontos lenne engedélyezni a megállók 50 

km/h-val történő kihagyását, mivel az éjszakai utasforgalom a nappalitól jelentősen eltér. A 

Salgótarjáni utcában például nem volna szükség 20 km/h-ra lelassítani, hiszen ott éjszaka egyáltalán 

nincs gyalogosforgalom. Sok esetben eggyel hamarabbi szabad jelzést is el lehetne érni, ha a 

villamosoknak nem kellene olyan megállókban is 20 km/h-ra lelassítaniuk, ahol senki nem jár éjszaka. 

Természetesen amennyiben lehetővé tesszük bizonyos megállók 50 km/h-s sebességgel történő 

kihagyását, ez önmagában még nem azt jelenti, hogy a villamosok kötelező jelleggel ekkora 

sebességgel fognak haladni – ahogy a városban az autók számára engedélyezett sebesség sem azt 

jelenti, hogy körültekintés nélkül, mindenhol 50 km/h-val kell közlekedniük. A megállók kihagyásáról 

egyébként is abban az esetben beszélünk, ha nincs fel-, illetve leszálló utas. Így tehát egy üres 

megálló kihagyása nem hordoz utasbiztonsági kockázatot. 

 

http://kozlekedesiklub.blog.hu/2017/02/16/miert_lassuak_a_villamosok_budapesten
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1287274174700742.1073741832.1059103267517835&type=1&l=a931f74767
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5. Lámpaprogramok 

A lámpaprogramok nem megfelelő hangolása is sok helyen okoz fennakadásokat mind nappal, mind 

pedig éjszaka. Az egyik legjobb példa erre a Hidegkuti Nándor Stadionnál levő kereszteződés. 

Budapest villamoshálózatának jelentős része (1, 4, 6, 17, 19, 37, 37A, 41, 56, 61 viszonylatok) itt halad 

keresztül nap mint nap, ehhez képest a kereszteződés átbocsátóképessége igencsak alul van 

méretezve. Itt 90 másodperces ciklusban működnek a jelzőlámpák (90 másodpercenként ismétlődik 

minden jelzés). Az alábbi képen narancssárgával jelölt vágányok kereszteződése miatt azonban 

felváltva, csak minden második lámpaciklusban, tehát 180 másodpercenként tudtak kanyarodni a 

kisebb, illetve a nagyobb sugarú íveken a szerelvények. A feltorlódó villamosok nemcsak a kocsiszíni 

közlekedést akadályozzák, hanem a rendes utasforgalmi menetek továbbhaladását is. 

 

A torlódás megszüntetésére a lámpaprogram felülvizsgálatával és módosításával lenne lehetőség. 

Ha a két irány egyazon ciklusban, időben egymáshoz képest eltolva haladhatna, a torlódást 

jelentősen lehetne csökkenteni. Ez a közúti forgalom tekintetében minimális érdeksérelemmel járna, 

hiszen ekkor már nincs számottevő autóforgalom.  

A Mester utca/Könyves Kálmán körúti csomópontban hasonló mértékű torlódások szoktak kialakulni. 

Nem ritka, hogy a reggel forgalomba álló villamosokból 8-10 várakozik egymás mögött. Ebben a 

kereszteződésben is hasonló forgalomtechnikai beavatkozásra van szükség, mint a Hidegkuti 

Nándor Stadionnál. Ezen a helyszínen állítástárolós váltó elhelyezésére lenne szükség, illetve a 

lámpaprogram módosítására. 
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6. Kitekintés 

Ezen konkrét eseteken kívül természetesen számos egyéb helyszín is található akár az 1-es vonal, 

akár a teljes budapesti villamoshálózat vonatkozásában, melyek csomóponti lámpaprogramjait apró 

módosításokkal villamosbarátabbá lehetne tenni – anélkül, hogy akár az autósok, akár a gyalogosok 

érdekei sérülnének. 

A javaslatot kidolgozta: Holló Ádám 

2017. április 16. 


