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Szeptember 13-án megérkezett a tizenkettedik vasútvillamos szerelvény is Magyarországra, amellyel
teljessé vált a járműflotta. Várakozáson felüli a TramTrain népszerűsége, az utasok nagyon kedvelik a
félórás ütemben közlekedő vasútvillamost, ezt bizonyítja, hogy augusztusban 150 ezer utazáshoz vették
igénybe a kötöttpályás közösségi közlekedés Magyarországon új, innovatív megoldását.

A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamos megbízható, menetrendszerű közlekedése vonzó
alternatíva azok számára is, akik eddig a két város közötti utazásaikhoz az autót választották. A vasútvillamos
várakozáson felüli mértékben növekvő utazóközönsége legtöbbször munkanapokon, a reggeli és délutáni
hivatásforgalmi időszakokban választja utazásához a közösségi közlekedés legújabb eszközét. A TramTrain
kényelmes megoldást, új lehetőségeket és friss szemléletet hozott a térség közösségi közlekedésébe a
fenntarthatóbb, élhetőbb jövő érdekében, amellyel az utasok egyre szélesebb köre szívesen azonosul.
A Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő vasútvillamosok 216 főt tudnak elszállítani egyszerre. A sűrített,
félórás menetrendet kiszolgáló vasútvillamos-járműpark biztonsággal üzemel. Az utolsó, 12. vasútvillamos
szerelvénye kedd este érkezett meg Szentesre, a jármű daruzása és sínre helyezése szerda reggel sikeresen
befejeződött. A Szentesi Motorgarázsban összeszerelés után a hatósági vizsgák megszerzését követően forgalomba
állhat, és ezzel teljessé válhat majd a vasútvillamos-flotta.
A tavaly november óta tartó ingyenes utasforgalmi próbaüzem után augusztus elsejétől a vasútvillamos a korábbi,
órás ütemű menetrendhez képest kora reggeltől késő estig sűrítve, félórás követési idővel közlekedik. Az utasok jól
fogadták a félórás menetrendi ütemmel együtt bevezetett kedvezményes zónás tarifarendszert. Fennmaradt a
csütörtökről péntekre, péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszakákon a peremidőszaki órás
követésű rendszer, így ezeken a napokon a TramTrain járatok üzemszünet nélkül, folyamatosan közlekednek.
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A vasútvillamosokon elhelyezett fedélzeti automatákból bankkártyás fizetéssel a járműveken megvásárolhatók az
egyszeri utazásra érvényes jegyek, ezzel a TramTrain jegyértékesítési csatornáinak rendszere teljessé vált, de a
lehetőségek köre ezt követően is bővül. Szeptember 13-tól a hódmezővásárhelyi autóbusz-állomásra is új vasúti
jegykiadó automatát helyezett ki a MÁV-START, amelyben a TramTrain-díjtermékek is elérhetők. Szegeden a Mars
téri autóbusz-állomáson, és a hódmezővásárhelyi autóbusz-állomáson is megválthatják az utasok a vasútvillamosra
érvényes menetjegyeket és bérleteket a Volánbusz által üzemeltetett belföldi vasúti partneri pénztárban.
A vasútvillamos mentén vasúti jegypénztár található Szeged vasútállomáson, Szeged-Rókus, Hódmezővásárhelyi
Népkert és Hódmezővásárhely vasútállomásokon, valamint Szegeden a Vasútigazgatóság földszintjén
(Menetjegyiroda, Anna-kút). Az egyszeri utazásra érvényes jegyek és a bérletek az utazás megkezdése előtt
megvásárolhatók a MÁV app felületén és az Elvirában. A vonal mentén elhelyezett MÁV-START automatákból
Szegeden a vasútállomáson, az Aradi vértanúk terén, a Széchenyi téren, az Anna-kútnál, a Rókusi templomnál, a
Vásárhelyi Pál utcai megállóhelyeken és Rókus vasútállomáson biztosított. Hódmezővásárhelyen és Algyőn minden
megállóban vehetnek jegyet az utasok.
Utazás előtt érdemes időt szánni a jegyvásárlásra mindazoknak, akik számára eddig ismeretlenek voltak ezek a
megoldások. A jegyértékesítő automaták és a MÁV App biztosabb használatához segítséget nyújthat a következő film:
https://www.youtube.com/watch?v=BCzY-R4Rj3U [1].
A TramTrain közlekedéssel és díjszabással kapcsolatosan minden információ a www.mavcsoport.hu/tramtrain [2]
vagy www.mavcsoport.hu/vasutvillamos [3] oldalon található meg.
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