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1897, majus 24-25-en a Budapest-
Budafoki Helyerdekli Villamos Vasut
R. T. lB. B, V. V,) neven bejegyzetl
larsClsa,g bejaraSl larloll, hoR',' meg-
\iZS.galjak a HEV nyomvonalat.

Ai'. en,gedelyt a Kereskedelmi Minisz-
lerium 1898, majus 8-an adta ki. 90
i'\i id6tartamra, Ezzelletrejotl a f6va-
ros negyedik HEV-vonala, A Gel1ert
I t'rlol az Atl6s utcaig terjed6 800 mete-
rt's sinpalyal a B, K, V, T. es a B. B. V,
V. kozosen hasznalta. Ez a vonal a
Gellerl lertol a rehervari uton 7.8 km
hosszu \'olt. es Budafokon at. Buda-
fok-Harosig vezetett.

A kozosen hasznalt 800 meteres pa-
I~'a Jolt' kel munkavezeteket epitetlek.
F:l..~..t'l a BK\'T, s e,IZYel ajarda felett 2.5
Illf'lf"rrt'1 a BBW jarmuvei reszere. Er-
rf" a'/,erl volt szukse.~. hogy t'lkeruljek
az t'leklromos dij feletti vital, Az els6
ce.g csusz6feliiletu. az ut6bbi csigas-
~or.g6s aramszed6l alkalmazott, A Gel-
Ii'rl teren voIr a var6csarnok, Az elso
szerelvenv sok huzavona utan 1899,
~zt'pleml)er 19-en reggel 8 6rakor in-
rlll!1 a Gellert lerttol es ugyanakkor
Budafok-Harosr61. Sok me.gaI16j~ volt,
Budapesten 7. Albertfalvan 4. Buda-
fokon 10. Az atla.gos menettav 500
mi'lf"r volt. Ez azl jelentette. hogy a
szerelvenyek ilyen tavolsa,gra kovettek
t'~"mast,

A BBW reszvenyek tobbse,get 1906-
ban a tokeer6sebb BKvrleanyval1ala-
1,1 a BHEV reszere megvasarolta. Ez
..lzonnClI Ti'lenyig fejleszlelte a vona-
lal, A mej.!hosszabbitott vonalon (egy
"agan~'on) 1909, aprilis 24-en indult
mt'1;! a forgalom, A mel1e epitett maso-
<lik \',1.f.!an~'t 1909, november 19-en
,t<llak al. amt'ly jelenlosen meg..gvorsi-
lolla a forgalmal,

A "onal epilese folylClt6dot l Torok-
IJalinl iranvaba. Elotle ujabb bejaras
"O!I 1910 t:ebruarjaban, 'Ennek alap-
1,111 me.~halarozIAk a HEV vonalat.
..tmel\ik a budafoki MAV-feluljar6
Ulan kiagaz\'a kettos vaganyon halad
13,4 km hosszan. Karnaraerd6-Buda-
ors nyom,'onalon Torokbalinlra, A
...zarn\"\'onalon 8 me~al16 volt, Kama-
rat'rd6n hurokvaganyt epitettek, Ka-
maraerdon es Torokbalinton az al1o-
mclsi fovaganyokon kivul2X2 mel1ek-
"af.!an~' is epull, A felsovezeteke a
Fischl"r -Jelinek-rendszerrel. 1000
"Clllos lesziillse.l;!re keszult. Ai'. elektro-
mos i,f.!en~"l"kt'l a budafoki uj aramfej-
Il"szlo lelep elegitette ki,

A torokbalinti szarnyvonalat 1914,
jllnills 22-en helveztek uzembe, A
Kislarcsar61 rendeit szerelvenyek nero
rrkt"/,lek me,!! idore. ezerl a BKvr-tol
!)t'rt-llt'kjarmu\'eket. emiatt a fe1sove-
Zrl~kel 550 \'olttal taplcillak. Az uj
\armii,'ek 19 14 \'ej.!en. 1915elejener-
kl"ZIf"k me.~, Ekkorepull ki a budafoki
for,f.!almi lelep.

A szerelvenyek kesesenek aka a ha-
boru volt. Val6szinu ez okozta a klsa-
jatitasl eljaras keseset Is Budaorson.

A klsajatitasl hirdetmenyt ] 9] 4 no-
vembereben fuggesztettek ki a kozseg-
hazan es hirdettek meg a Budapesti
Kozlonyben es egy f6varosi hirlapban.
egymas utan harom alka]omma]. Eze-
ket a hlrdeteseket kes6bb be kellett
mutatni dr. Kerese Gabor kiralyi itel6-
tablabiranak. aki a kisajatitast vegz6
bizottsag vezet6je volt.

A hirdetmenyb6] kaptak meg: dr.
Laufer Lajos ugyved. kisajatitasi jog-
biztos. Budaors kozseg E]o]jar6saga.
Pest-Pi]is-So]t-Kiskun varmegye ar-
vaszeke. a Budapest-videki Penzugyi
igazgat6sag. dr. Szornyei Dezs6 ugy-
ved (Jo6sz Janos es neje jogi kepvise-
]6je). dr. Zboray Mik]6s ugyved (Jo6sz
J6zsef. Schmidt Andras. Knitner(?1
Matyas. Mayer J6zsef Schon Gergely
es Gulics[?llstvan jogi kepviseI6je). dr.
Kethly Endre ugyved. ugygondnok. Az
iratokat ] 9] 4. januar ] O-eig minden
erdeke]thez eljuttattak. Ajegyz6kony-
vet Mayer J6zsef hitelesitette.

A kartalanitast 3.70 koronava] hir-
dettek meg. Ett6] azonban a targya]a-
sok saran eltertek. mert e]6fordult.
hogy a lakossagi tulajdont kepzett
foldterulet egy negyszogoleert csak
2.40 koronat fizettek. Q]yan is volt
azonban. hogy peldaul Prack PaIne
eseteben 4 koronat fizettek. vagy Her-
zog LOrincnek 4.20 koronat. tehatj6-
val tobbet adtak az eredeti]eg terve-
zettnel. Legtobb fo]det a kozseg tulaj-
donab61 vettek el: 448 negyszogolt. A
kozsegnek 3.50 korona karta]anitast
fizettek negyszogolenkent. Osszesen
1625 koronat uta]tak at Budaorsnek.
Kistarcsan vegre elkeszultek a kocsi-
szekrenyek. de a Ganz a haborus ne-
hezsegek miatt nero keszitette el a
vontat6motorokat. ezert uzembe he-
Iyezesuk ]0 evig elhuz6dott! A teher-
lorgalom szamara ket uj villanymoz-
donyt szereztek be.

Terveztek a tetenyi vonal Erdig tor-
ten6 meghosszabbitasat. Meg a terep-
rendezeshez is hozzakezdtek. de a ha-
boru alattl es utani gazdasagl nehez-
segek mlatt a klvitelezes elmaradt.

Az uzemeltet6 rt.-nel penzugyi ne-
hezsegek merultek reI. ezert ezt a vo-
na]csoportot a Kereskedelmi Minlsz-
terium engede]yevel 1917. januar 12-
en a BHEV vette at.

A BKVT es a BHEV vonalaln 1906.
marcius 1-jen 28 fi]leres atsza1l6jegyet
bocsatottak kl a budai vonalakra is. A
II. osztalyon 24. a III. oszta]yon 20
filleres jeggyellehetett utazni. A beve-
teleken a ket tars megosztozott.

A haboru utan az utas szam er6sen
lecsokkent. mert a nagy kerul6k mlatt
hosszu volt a menetld6. Tervbe vettek
a vonal megszunteteset. mert az uta-

sok inkabb azolcs6bb MAV-vonatokal
es a Kurir nevu maganaut6buszt vet-
tek igenybe.

Az 1937-ben felepult. Horthy Miklos
(Pet6fi) hid kovetkezteben megvallo-
zott a Gellert ter es a korter szerepe
Megszuntettek a Gellert es a korter
kozotti vonalat. A korter fontos kozle-
kedesi csom6pontta valtozott. OJ hu-
rokvagany es felveteli epulet letesult.
Itt lett a BHEV uj vegallomasa. 1942.
december 26-an helyeztek uzembe. A
II. vilaghaboru utan a BHEV-forgalom
Nagytetenyre 1945. aprilis 30-an.
Torokbalintra majus 23-an indult.

A budafoki feluljar6 felrobbanl.asa
miatt az utasoknak Budafok for,galmi
telepnel at kellett szallni. A feluljar61
ket utemben adtak at. A bal vaganyt
1946 januaIjaban. a jobbat okt6ber-

ben.
Kozben az anyaghiany miatt 1945

nyaran felszedtek a Budaors-Torok-
balint kozotti 4.3 km-es bal vaganyt.
Ugyanakkor ezt csinaltak Kamara-
erd6 es Budaors kozotti 3.5 km-es
hosszusagu vaganyokkal is. Ett6!
kezdve itt is egy vaganyon ment a
forgalom.

1949. okt6ber II-en alakult meg a
F6varosi He!yi Erdeku Vasut Kozsegi
Vallalat (FHEV). Az allami vallalalokra
vonatkoz6 1950. evi torveny a Kozsegi
Vallalat elnevezest me~szuntette. Et-
t61 kezdve a F6varosi Tanacs Kozleke-
desi Igazgat6saga ala tartozott.

Csepelre uj vonal epult a Boraros
tertt61 (6.7 .km). Azel6tt 45 perc kellett.
hogy a HEV-vel Csepelre jussanak.
busszal pedig 20 perc. Most az uj
vonalon 13 perc alatt ertek a csepeli
vegallomasra.

Ezt a vonalat 1951. aprilis 29-en
Bebrits Lajos kozlekedesi es postaufl,Yi
miniszter adta at. A menetrendszeru
forgalom masnap. 1951. aprilis 3D-an
indult. napi 107 vonalparral.

1952. januar I -jetol a delbudai VQ-
nalak a F6varosi Villamosvasut-
hoz keriiltek. A kocsik zoldek marad-
tak. de tablakkal lattak el 6ket: N =
Nagyteteny, B = Budafok, T = Torok-
balint,

1952, december26-an reggel aCsa-
szarfurd6 allomason a HEV hibas val-
t6allitas miatt beleszaladt az esztergo-
mi szemelyvonatba, A halottak szama
56 volt, szaznal tobb pedig a sulyosan
sebesulteke. A bir6sag meg halalas
iteleteket is hozott a karambollal kap-
csolatban.

A BHEV 1958. julius l-jet61 ujra
onal16lett. A budafokivonalal is ala-
rendeltek. (El6tte 6 es fel evig a Villa-
mas Vasuthoz tartozott.)

A budaorsi HEV az aut6palya felepi-
tesevel elveszitette jelent6seget. es
megszunt.

K6sa Pal


