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a tram-train!

Fotó: Frank Yvette • Délmagyar

Idén 2021. november 29-én
elindul Magyarország
első vasútvillamosa.

A tram-train még erősebb kapcsot jelent majd Hódmezővásárhely és
Szeged között. Így az itt élők anélkül részesülhetnek a nagyvárosi élet
előnyeiből, hogy el kellene költözniük a szülőföldjükről.
Az elmúlt másfél évtizedben sok nehézséget kellett leküzdenünk. A tram-
train tervének nemcsak támogatói, hanem ellendrukkerei is akadtak: sokak
meglepetésére még Botka László és Márki-Zay Péter, a két érintett város
polgármestere is inkább akadályozta, mint segítette a beruházást. Mindez
különösen az utóbbi települési vezető esetében megdöbbentő, a tram-train
ugyanis nemcsak a közlekedést, hanem a várost is gyarapítja, amire Hódmezővásárhelynek bizony nagy szüksége van, hiszen a település fejlődése
az elmúlt években látványosan megtorpant.
A tram-train beruházás révén azonban még jobb lesz vásárhelyinek lenni, mint korábban!

Mint minden járművet, a tram-traint is be kell járatni, mert
fő az utasok biztonsága és a megbízhatóság. A próbaidőszak
két fázisból áll:
• 2021. november 29-től óránként,
• 2022. január közepétől pedig 20 percenként fognak járni a szerelvények és már kiegészülnek a hétvégente közlekedő éjszakai járatokkal is.
2022. március közepétől aztán elindulunk „élesben”!
Ekkortól csúcsidőben legalább negyedórás sűrűséggel közlekedik majd a villamosvasút – ahogy azt a Tram-train Konzultációban részt vevők többsége megszavazta.
Mindez azt jelenti, hogy belvárostól a belvárosig a tram-train kínálja majd a
leggyorsabb, legkényelmesebb és legtakarékosabb közlekedési megoldást
Hódmezővásárhely és Szeged között.
A menetrendről és más érdekes vagy hasznos tudnivalókról állítottuk Önnek össze ezt a kiadványt.
Tartalmas olvasást és jó utazást kívánok!

Lázár János,
a térség országgyűlési képviselője,
a tram-train beruházás kormánybiztosa

Jobb lesz
vásárhelyinek lenni!
2 AZ 1-BEN
A tram-train hibrid jármű: a városhatáron kívül dízelvonatként (akár 100
km/órás sebességgel), a lakóterületen
belül pedig villamosként (legfeljebb 50
km/órás sebességgel) közlekedik majd.
A beruházás azonban nemcsak a közlekedést, hanem a várost is fejlesztette. Az
építkezés keretében:
3,5 km út és 6,5 km járda újult meg,
díszburkolatot kapott az Andrássy út
és a Kossuth tér egy része.
13-13 ezer új cserje és virág, illetve
közel 500 fa teszi majd még zöldebbé
a várost.
2 milliárd forintnyi értékben újultak
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meg régi szennyvízcsatornák, korszerűsödött az ivóvízhálózat, a gáz-,
a villany- és a telefonvezetékek
nagy része.
A tram-train „fényesebbé” is tette Vásárhelyet: a sínek mentén több mint
300 új lámpatest és több, mint félszáz
új kandeláber került felszerelésre.

KERÉKPÁROZNI
IS JOBB LESZ
A beruházásnak köszönhetően Vásárhelyen mintegy 1,5 kilométernyi új
kerékpárút épült és közel 900 kerékpár
számára alakítottunk ki parkolóhelyet
a megállók közelében.

INDULUNK!

15 EZER INGÁZÓ ÉLETÉT
TESZI KÖNNYEBBÉ

A 8+4 SZERELVÉNYBŐL
ÁLLÓ FLOTTA

Ilyen sokan közlekednek naponta a
két város között. Nekik nagy szükségük
volt már egy olyan megoldásra, amely:
„dugóbiztos”, légkondicionált,
kerékpár és roller szállítására is
alkalmas,
ingyen wifivel felszerelt és lehetővé teszi az okostelefonok, laptopok töltését.

A tram-train szerelvényeket a spanyolországi Valenciában gyártja a világ
egyik legprofibb vasútijármű-gyártó
cége, a svájci Stadler.
Az ún. citylink („városokat összekapcsoló”) vasútvillamos-kocsik:
216 férőhelyesek,
37 méter hosszúak és 71 tonnásak,
alacsonypadlósak és akadálymentesek.

A BIZTONSÁG AZ
ELSŐ, DE AZ IDÉN MÁR
UTAZHATUNK RAJTA
A szigorú szabályok szerint a vasútvillamosnak 50 ezer kilométernyi próbautat kell megtennie, míg utasokat
szállíthat. Ezt a feltételt novemberre
teljesítjük! Mindez azt jelenti, hogy a
szegedi adventi vásárra már biztosan a
tram-trainnel utazhatunk mindnyájan.

EGYETLEN JEGY VAGY
BÉRLET ELÉG LESZ
MINDEN KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZRE
A tervek szerint tram-train lehet az
első olyan magyarországi közlekedési
szolgáltatás, ahol megvalósulhat az ún.
tarifaközösség a Magyar Államvasutak
(MÁV), a Volán és a Szegedi Közlekedési
Társaság (SzKT) között.
Mit jelentene ez a hétköznapokban?
Ha valaki Hódmezővásárhelyen vagy
Algyőn felszáll a tram-trainre, az ott
megváltott jegyével, bérletével a szegedi
közösségi közlekedésen vagy akár egy
Volán-járaton is utazhat.

MENNYIBE KERÜLT
AZ ELMÚLT 100 ÉV
EGYIK LEGNAGYOBB
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE?
Közel 72 milliárd forintba és semmibe! A tram-train beruházás összköltsége megközelíti a nettó 72 milliárd forintot, ami az alábbi tételekből állt össze:
hódmezővásárhelyi pálya kialakítása
és a hozzá kapcsolódó településfejlesztési beruházások: közel 11,5
milliárd Ft,
szegedi pályafejlesztések: több, mint
650 millió Ft,
Nagyvasúti pálya felújítása: közel 27
milliárd Ft,
MÁV járműtelep kialakítása több, mint
5 milliárd Ft,
a 12 db különleges hibrid szerelvény
legyártása: közel 26,5 milliárd Ft
Ugyanakkor a vásárhelyi, szegedi és
algyői embereknek egy fillérjébe sem került a beruházás, mert az teljes egészében uniós forrásokból és Magyarország
kormányának támogatásából valósult
meg!

Hódmezővásárhely–Algyő–Szeged tram-train
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A tram-train veri a vonatot, a buszt,

BUSZ VS. TRAM-TRAIN

SZEMÉLYGÉPKOCSI VS. TRAM-TRAIN

Olcsóbb és garantáltan dugó-, illetve átszállásmentes megoldás mindenkinek.

SZEGED
ARADI
VÉRTANÚK
TERE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BELVÁROS
KOSSUTH TÉR

34 PERC

AUTÓ

36 PERC

TRAMTRAIN

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BUSZPÁLYAUDVAR
KÁLVIN TÉR

SZEGED
MARS TÉR

39 PERC

SZEGED
ARADI
VÉRTANÚK
TERE

SZEGED
RÓKUS
TEMPLOM

6 PERC

7 PERC
3 PERC

43 PERC

TRAMTRAIN

HÉTVÉGI, ÉJSZAKAI KÖZLEKEDÉS

5 PERC

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BUSZPÁLYAUDVAR

BUSZ

30 PERC

SZEGED
BUDAPEST KRT.

VILLAMOS

SZEGED
SZÉCHÉNYI TÉR

10 PERC

VISSZAÚT

TAXI

30 PERC

4 PERC

TRAMTRAIN

42 PERC

42 PERC

de még a személyautót is!
IDŐ

TELJES
ÁR

39
PERC

1484*
FT

36
PERC

465 FT

DIÁK
ÁR

65 ÉV
FELETTIEK

235 FT

0 FT

* EGY ÓRA PARKOLÁS 480 FT + ÜZEMANYAG 1004 FT

0

880
FT

600
FT

560 + 320

280 + 320

43
PERC

465 FT

235 FT

0 FT

49
PERC

7880
FT

7600
FT

7000
FT

560 + 320 + 7000

280 + 320 + 7000

0 + 0 + 7000

55
PERC

VISSZAÚT
+30 PERC

42
PERC
VISSZAÚT
+42 PERC

930 FT

470 FT

465 + 465

235 + 235

FT

0 FT

Algyő. A felújított
állomás, ahol ezentúl
villamos is jár
A megállóban jegykiadó automata üzemel
majd, ahol készpénzzel és bankkártyával
is lehet tram-train-jegyet váltani.
Az összes
hódmezővásárhelyi
megállóban ugyanígy
lehet jegyet venni,
a tram-train
szerelvényeken pedig
bankkártyával.

Nyugaton Karlsruhe,

Keleten Hódmezővásárhely
az első!

Európában az első
tram-train rendszer 1992ben Németországban
indult el Karlsruhe központja és a szomszédos
kisváros, Bretten között.
Az első vasútvillamost
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újabbak követték az országban és később szerte
Nyugat-Európában is.
Földrajzilag a legkeletibb elhelyezkedésű
tram-train a németországi Chemnitz váro-

sában volt található.
Mostanáig!
A Hódmezővásárhely—
Szeged között közlekedő
járattal ugyanis nálunk
lesz Közép-Kelet-Európa
legelső tram-trainje!

INDULUNK!

A tram-train Almási István
öröksége is!
2017 májusában Orbán Viktor miniszterelnök Hódmezővásárhelyre látogatott,
ahol Almási Istvánnal, a város akkori polgármesterével aláírta a Modern Városok
programról szóló szerződést.
A megállapodás megerősítette a tram-train-fejlesztés kormányzati támogatását,
sőt Orbán Viktor a vásárhelyi sajtótájékoztatón felvetette azt is, hogy a dél-alföldi kötöttpályás közlekedés fejlesztését folytatni kell: a gazdasági, kulturális vérkeringésbe
újra be kell kapcsolni Szabadkát is.

Az utasok szava szent!

A Tram-train Konzultáció eredményei
„A tram-train azé, aki használja”, fogalmazott Lázár János, a beruházás kormánybiztosa, amikor idén tavasszal elindította a villamosvasútról szóló helyi
konzultációt. A kérdőívek kitöltése és feldolgozása nemrég befejeződött. Nyomtatott vagy online formában összesen nem kevesebb, mint 4675 dél-alföldi polgár
vett részt a konzultációban.
A részvételüknek köszönhetően minden kérdésben egyértelmű válasz született. Íme!*
Ön egyetért-e azzal, hogy hétvégén
a tram-train az éjszakai órákban is
közlekedjen?
94% Igen! Így a Szegeden bulizó
fiatalok is biztonságosan haza
tudnak jönni, a szülőknek nem kell
diszkóbalesetektől rettegniük.
6% Nem! Éjjel még a csöndes
üzemű tram-train se közlekedjen
a településen.
Ön hasznosnak találná-e, ha
a távolabbról ingázók számára
a tram-trainhez csatlakozó helyközi
autóbuszokon, személyvonatokon ún.
átszállóbérlet kerülne bevezetésre?
92% Igen! Tegyük egyszerűbbé
az ingázók életét: válthassanak
olyan bérletet, amelyik a helyközi
közlekedésre és a tram-trainre is jó.
8% Nem! A tram-train alapvetően
a vásárhelyi és a szegedi lakosoknak
készült. Ha az ingázók is nagy
számban kezdik el használni,
túlterhelhetjük a járatokat.

Ön szerint biztosítani kell-e
a lehetőségét annak, hogy a
szerelvényen bankkártyával is meg
lehessen váltani a menetjegyet?
92% Igen! A legtöbben ma már
nem hordanak maguknál készpénzt.
8% Nem! Az ilyen
többletszolgáltatások csak
költségesebbé teszik a tram-train
fenntartását, ami végül a menetjegy
drágulásához vezet.
Ön szerint szükség van-e olyan
’ikervárosi’ kombinált bérletre,
amely észszerű felár mellett a
szegedi tömegközlekedés további
használatát is magában foglalja?
90% Igen! Minél kevesebb jegyet
kell váltani, annál jobb.
10% Nem! Felesleges beruházás
lenne: a többség nem használna
annyi helyi tömegközlekedési eszközt
a megyeszékhelyen, hogy amiatt
megérje egy új bérlettípus bevezetése.

*A teljes kérdőív további válaszaiért, kérjük, látogasson el
a lazarjanos.hu/tramtrain oldalra!
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INDULUNK!

Testre szabott megoldások
A legfontosabb hír: a tram-trainre
minden olyan kedvezmény érvényes
lesz, ami a többi a közösségi közlekedési eszközön is jár az utasnak. Így
a nyugdíjasok például – a bevezető
időszakot követően is – ingyen, a diákok pedig a jegyek esetében megszokott 50%-os, bérletek esetében pedig
90%‑os kedvezménnyel utazhatnak
majd a tram-trainnel. A jegyek és bérletek ára azonban nemcsak az adott

ZÓNA

A

TRAM-TRAIN
VONALJEGY

VOLÁN
VONALJEGY

kedvezmény mértékétől függ, hanem
attól is, hogy ki milyen távon veszi
igénybe a tram-traint.
Aki 3-ból csak 2 vagy 1 településen
utazik a tram-trainnel, annak kevesebbet kell fizetnie, mint annak, aki
olyan jegyet vagy bérletet választ,
ami az egész vonalra érvényes –
vagy akár még a szegedi közösségi
közlekedés használatát is magában
foglalja.

VOLÁN
BÉRLET

TRAM-TRAIN
BÉRLET

250 Ft 170 Ft 5 940 Ft 4 655 Ft
595
1 445
125
210 Ft
370 Ft 310 Ft 11 900 Ft 11 900 Ft
elővételben

autóbuszon

B C

185

155

1 190

16 580 Ft

B C

1 190

*

4 960

A B

310 Ft 310 Ft 11 900 Ft 11 900 Ft
155

A B C

155

1 190

1 190

465 Ft 560 Ft 17 800 Ft 21 400 Ft
235

280

21 200 Ft

A B C

2 140

1 780
*

5 420
A

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

TELJES

DIÁK

B

ALGYŐ

C

SZEGED

+

SZEGED HELYI

*A MÁV javaslata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Napi
menetrend
NOVEMBER 29-TŐL

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - SZEGED
ELSŐ
JÁRAT

03:31

UTOLSÓ
JÁRAT

23:31

SZEGED - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ELSŐ
JÁRAT

04:38

UTOLSÓ
JÁRAT

23:38

A tram-train
a két időpont között
óránként közlekedik.

Kapcsolat
6800 Hódmezővásárhely,
Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Telefon
+36 30 571 32 46,
+36 62 999 040
E-mail
titkarsag@lazarjanos.hu
www.lazarjanos.hu
facebook.com/lazarjanosfidesz
lazarjanoshivatalosoldala

Vásárhelyi tram-train

Csak azért is fejlődik a város!
Ingyenes tájékoztató kiadvány.
Kiadja: Lázár János országgyűlési képviselő,
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

