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A budapesti villamoshálózat 2012-ben 125 éves. Az évforduló 
előtt nosztalgiajáratok indításával tiszteleg a BKV Zrt.
A meglévő favázas kocsik és az UV villamos mellett 28 évnyi 
távollét után újra a fővárosba érkezik a cívisvárosban szolgálatot 
teljesítő 492-es - a BKV kötelékében az egykori 1233-as - 
pályaszámú FVV csuklós villamos is. A debreceni utasoktól 
ünnepélyes keretek között elbúcsúzó, frissen festett, megújult Bengáli 2011 kora ősztől egy éven át 
vendégeskedik a fővárosban. Ez idő alatt többször találkozhatnak majd az ötvenes éveket idéző 
lekerekített formájú villamossal és a BKV tulajdonában lévő nosztalgiakocsikkal Budapest 
villamosvonalain. 
Az első FVV csuklós villamos ötven éve, 1961-ben 
állt forgalomba Budapesten. A BKV jogelődje, a 
Fővárosi Villamos Vasút által gyártott járművek - 
közismertebb nevén a Bengálik - 1983-ban 
közlekedtek utoljára a fővárosban. Arról azonban, 
hogy mindannyian végleg nyugdíjba vonultak volna, 
szó sincs. Debrecenben manapság is napi szinten 
használják őket, Szegeden pedig tartalék 
járművekként várnak bevetésre, míg Miskolcon 
nosztalgiajáratként találkozhatunk velük. 

http://www.bkv.hu/hu/kozlemenyek/nosztalgiazzon_velunk2
Különleges utazásra hívjuk a régi járművek szerelmeseit: a nyár folyamán minden szombat délután 
favázas nosztalgia villamosokból, korhű ruhába öltözött kalauz kíséretében csodálhatják a budai 
panorámát.

Június 19-én, szombaton indult első útjára a BKV nyári 
nosztalgiajárata, amely más európai fővárosok 
hagyományaihoz kapcsolódva a turisztikai főszezonban 
közlekedik, különleges élményt kínálva a fővárosiaknak 
és az idelátogatóknak. A nosztalgiavillamosokkal 
szombatonként 13.30 és 18.00 óra között a 2A vonalán, a 
Boráros tér - Jászai Mari tér útvonalon óránként 
találkozhatnak az érdeklődők. A járművek a vonal 
minden megállójában megállnak. Három alkalommal - 
június 26-án, július 24-én, valamint augusztus 21-én - a 
sötétedést követően is indulnak járatok, hogy az esti fényekben tündöklő város látképe és Budapest 
látványosságai ugyanúgy maradandó élménnyé válhassanak. 

A villamosokon a kalauztól megváltott 400 Ft-os jeggyel lehet utazni, de 6 éven aluliak ingyenesen 
vehetik igénybe a szolgáltatást. Ezeken a járatokon az utazási kedvezmények nem érvényesek. A 
nosztalgiajárat menetrendjét megtalálhatják honlapunkon, a www.bkv.hu weboldalon. 
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