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A városi életterek és a közlekedés együttélése.
Értékeink, erőforrásaink a fenntarthatóság,
gazdaságosság, kényelem tükrében – a helyközi
közösségi közlekedés megrendelőjeként
Borbélyné dr. Szabó Ágnes
főosztályvezető

Vasúti és autóbuszos utazási igények

1,8 millió helyközi
utazás naponta
az autóbusz esetén
csökkenő, vasút
esetén kismértékben
növekvő utasszámok a
helyköziben
utasok ¾-e elővárosi
közlekedésben utazik,
növekvő utasszámok

Elővárosi vasúti személyszállítás
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Az intermodalitás
 a különböző közlekedési módok
egymáshoz illesztése egy utazási
láncon belül
 kulcsfontosságú szerep egy hatékonyabb
és integráltabb személyszállítási rendszer
kialakításában
 egyszerűbbé válik az utazás a negatív
környezeti hatások minimalizálása mellett

 egyik – talán legfontosabb – fizikai
megjelenése az intermodális
csomópont
Forrás: A. Monzón, F. Di Ciommo: City-HUBs Sustainable
and Efficient Urban Transport Interchanges, 2016, p6

Tervezett IMCS-k közlekedésszakmai felülvizsgálata folyamatban van
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HKIR által biztosított lehetőségek
 25 év fejlődési lépcsőfokainak letudása egy lépéssel
 Merőben új utas-élmény
 Big Data lehetőségei
 Közszolgáltatások mérése, ellenőrzése új szint
 Szakmai tartalom
 Egységes térkép és hálózat és menetrend
 Megrendelni kívánt teljesítmény kiszámítása, modellezése
 Finanszírozás tervezése, mérése
 Szolgáltatási színvonal egységes mérése

 A megrendelő szempontjából
 Utazási lánc szemlélet, integrált megoldások – CÉL ---> EGYJEGY
 Az indokolatlanul párhuzamos kapacitások megszüntetése

 Egységes, átjárható tarifarendszer
 Hatékony eszköz- és teljesítmény-felhasználást elősegítő beavatkozások tervezése

Elektronikus jegyrendszer ELEMEI - 1
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Elektronikus jegyrendszer ELEMEI - 2
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A Kormány döntései a fővárosi elővárosi közösségi
közlekedés átvételével kapcsolatosan

1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes
lebonyolítása érdekében szükséges intézkedésekről:
- állam általi átvétel,
- a szolgáltatás folyamatos fenntartása és
- a minőség (legalább) változatlan szinten tartása.
1625/2016 (XI. 17.) Korm. határozat a Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális
kérdéseiről:
- működtetés,
- megállapodások és szerződések megkötése,
- finanszírozás biztosítása,
- részvény apportálás.

Az agglomerációs közlekedést biztosító szerződések

NFM-Főváros Megállapodás (2016. október 28.)
• Komplex szakmai elemzés;
• Agglomerációs feladatok megosztása;
• Bevételek és költségek konkretizálása, megosztása
Közszolgáltatási szerződések
• Hosszas közlekedés szakmai előkészítés;
• MÁV-HÉV Zrt. új szerződés (2016. november 7.)
• VOLÁNBUSZ Zrt. módosított szerződés (2016. november 1.)

Az agglomerációs közlekedést biztosító szerződések
Megállapodások az agglomerációs önkormányzatokkal
• BKK szerződés;
• NFM - Önkormányzat megállapodás;
• Önkormányzat – VOLÁNBUSZ szerződés;
• 10 agglomerációs település;
• Két ütem (rövid és hosszú táv)

• Jogcím változás
• 635 millió Ft/év
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Állami kézben az agglomerációs közlekedés

•

folyamatos, zavartalan szolgáltatás biztosítás
az eddig garantált minőségi szinten;

•

strukturált pénzügyi elemzésen alapuló, teljesítmény alapú
elszámolás a Főváros és az Állam között;

•

kötöttpályás infrastruktúra harmonikusabb működtetése;

•

versenyképes és az utasok számára kedvezőbb feltételekkel igénybe vehető elővárosi
közösségi közlekedés;

•

koordináltabb és összehangoltabb együttműködés,
valamint szolgáltatásnyújtás az Operátorok részéről;

•

fejlesztési koncepció kerül kidolgozásra.

HÉV szerepének erősítése
 H5 HÉV napközbeni és hétvégén sűrűbben indul Szentendréig
o

napközben és hétvégén 30 helyett 20 percenként indul

 H6 HÉV 12 percenként indul a reggeli csúcsidőben
(autóbuszos bérletek elfogadásával)
o

Szigetszentmiklós térségéből több kapacitást biztosít a reggeli
csúcsidőszakban

 H8 a reggeli csúcsidőszakban kapacitívabb menetrend szerint
indul
o

gyorsított vonatok bevezetése Gödöllőről az Örs vezér tere felé

o

80a vasútvonal vágányzári alternatívájaként jelentős szerepet vállal

 H9 a korábbi 60 perc helyett félóránként indul Csömörre
 Esti üzemidő bővítése több vonalon
o

utolsó metróhoz való igazodás, késő éjjeli járatok bevezetése



2016. végétől fővárosi helyett állami megrendelésű szolgáltatás



4,5 millió vonatkilométer/év (2018)
o

a megrendelt teljesítmény 99,87%-ban teljesült

73,3 millió elszállított utas/év (2018)


o

ez a teljes hazai vasúti utasforgalom több, mint 33%-a

Elővárosi és regionális szegmens

Integrált, ütemes menetrend
 Intermodális csomópontok
 Kötöttpályás átszállási lehetőség 50
helyszínen
 Elővételi jegyértékesítés
 Meghirdetett alacsonypadlós szolgáltatás
 Többségében légkondicionált autóbuszok


Járműbeszerzés – elővárosi közlekedés
2018-ban 100 db Credo Econell
2019-ben 100 db Setra 415 LE
Business
Alacsony belépésű kivitel
GPS alapú külső és belső
utastájékoztatás
43-45 ülőhely
Kényelmes,
magasított
háttámlás ülések
Euro 6 motor

Utastájékoztatás
A külső és belső audio-vizuális
utastájékoztatás
folyamatos
fejlesztése az autóbuszokon.
Autóbusz-állomási új dinamikus
utastájékoztató
rendszerek
kiépítése.
Statikus
állomási
indulási
tájékoztatók
SLA
elvárásoknak
megfelelő kialakítása.
3 jegyű viszonylatszámozás teljessé
tétele Pest megye elővárosi és
regionális
közlekedésében,
az
országos járatoknál a bevezetés
előkészítése.

Hálózat és menetrend - Kisbér

Új, hatékonyságjavító és erőforrás optimalizáló közlekedési
bevezetése a Zsámbéki-medence térségében 2018. decemberben.

M4 metró elérhetősége javult
30 perccel csökkent a menetidő
Ütemes menetrend
Hatékonyabb eszközfelhasználás
Személyzetigény csökkenés

rend

Dél-budai agglomerációs fejlesztés

 Új közvetlen gyorsjárati kapcsolat jött létre 2019.
májusától Budakesziről Kelenföld felé, mely a
Budakeszin jellemző torlódásokat elkerüli
o Az M4-es metró így Budakesziről is elérhetővé vált

 Új Zónabérlet segíti a harántirányba utazókat
o A települések között ingázók egy bérlet megváltásával utazhatnak,
azaz nem kell már két buszbérletet váltani

 Új gyorsjárati rendszer indult Budaörsre Kelenföldről
így 3-4 percenként közlekedik csúcsidőben busz a
településre
o Több gyorsjárat, egyenletesebb közlekedés

 Diósdra és Törökbálintra is több gyorsjárat indul az M4es metrótól

Egyéb pilot díjszabási intézkedések
 Zónabérlet struktúra

 Az új Dél-Buda Zónabérlet nyomán
Solymár térségében is vizsgáljuk közös
termék létrehozásának lehetőségét
 Közös díjtermékek létrehozásának
lehetősége
 Piliscsév, Pilisszántó, Kesztölc, Sukoró,
Pákozd és Budapest között új vasúti és
autóbuszos kombinált bérletek
működnek
 Legújabb Szekszárd környéke (46-os
vasútvonal) és Debrecen környéke (105
és 106-os vasútvonal) autóbuszokra és
vonatokra egyaránt érvényes bérlet

Új Velencei-tavi hálózat

 Ütemes, vonathoz csatlakozó hálózat 2019. július 1jétől

 Napi néhány (4-6 közvetlen budapesti buszjárat
helyett rendszeres 30-60 percenkénti vasúti
csatlakozás a Főváros felé)
 Hatékony üzemeltetést tesz lehetővé, autóbuszmegtakarítási lehetőség
 Új, a településeket felfűző buszjárat (körjárat)
 Új viszonylatszámozás, mely Budapest elővárosának
utastájékoztatásába illeszkedik

 Közös bérlet
 Pákozd, Sukoró és Budapest
között az autóbuszbérlet a vonatokon is érvényes

A vasúti személyszállítás jelenlegi járműállományának helyzete
 GYSEV Zrt.:



járműállománya az elmúlt 10 év folyamán szinte teljesen megújult,
20 db FLIRT motorvonat (2013-2019), összesen 9 db új négytengelyes villanymozdony (Siemens VECTRON, 2017)
és 26 db használt, 2016-ban a forgalomba állítás előtt felújított InterCity kocsi, a 25-30 éves IC-kocsi állományból
mindössze 4 db maradt meg .

 MÁV-HÉV Zrt.:




korszerűnek nevezhető jármű a társaság állományában egyáltalán nincs,
98 db háromkocsis motorvonati egységgel rendelkezik, amelyek egységesen a LEW Hennigsdorf gyárban készültek,
három szériában 1963 és 1983 között,
felújítás csak pilot jelleggel 1 db háromkocsis egységen történt 2016-ban.

 MÁV-START Zrt.:






a távolsági és regionális közlekedés személykocsi állományának nagy része 40 év feletti, 2030-ra a vasúti
járműállomány 90%-a 40-50 évesnél idősebb lesz, ezek a kocsik nem lesznek üzembiztosan fenntarthatók,
sok a kis darabszámú sorozat, amelyek üzemeltetése nem gazdaságos,
az üzemeltetési, járműjavítási háttér korszerűsítése is szükséges,
a személykocsik színvonala jelenleg nem jelent vonzó alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben,
2003 óta jelentős számú – a teljes járműállományra vetítve mégis kis részarányú és a hazai hálózat kis része
(elsősorban a budapesti agglomeráció) kiszolgálásához elegendő – vasúti jármű beszerzésére került sor:
jelenleg összesen 164 db korszerű villamos, illetve dízel motorvonat [123 db FLIRT (2006-2015 közötti gyártásúak),
10 db TALENT (2007), 31 db Desiro (2003-2009) motorvonat] áll rendelkezésre.

A vasúti személyszállítás járműállományának fejlesztése
 Járműfejlesztés - InterCity és EuroCity
 sorozatgyártás Szolnokon
 az első 20 db-os széria gyártása 2019-ben befejeződött,
 a belföldi 70 db-os flotta gyártása 2019-ben indult, 2021. évig bezáródóan 70 db kocsi kiadása fog
megvalósulni,
 többcélú teres kocsi (kerékpárszállítás, esélyegyenlőség, családbarát szakasz),
 termes 2. osztály 80 ülőhellyel,
 Comfortum kocsi (bisztró, business (1+), csendes fülkék, hagyományos termes 1. osztály).

A vasúti személyszállítás járműállományának fejlesztése
 KISS emeletes motorvonatok beszerzése
 az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.)
Korm. határozat alapján: 100 Mrd Ft nagykapacitású motorvonatok
(összesen 19 db KISS emeletes motorvonat) beszerzése a MÁVSTART Zrt. gördülőállomány fejlesztéséhez folyamatban van,
 600 ülőhellyel rendelkező motorvonatok, amelyek közlekedtetése
olyan viszonylatban és járatokban tervezett, ahol a csúcsidőszaki
utasszám meghaladja a 450-470 főt,
 az első járművek tervezetten 2020 évben a 70. sz. BudapestNyugati–Vác–Szob, illetve a 100a sz. Budapest-Nyugati–Monor–
Cegléd–Szolnok vasútvonalakon állnak forgalomba,

 további 21 db emeletes motorvonat beszerzése van folyamatban
107 Mrd Ft értékben.

 HÉV járművek beszerzése
 az állomány megújítása érdekében tervek készültek 53+6 db új,
alacsonypadlós, korszerű motorvonat beszerzésére, melynek
pontos műszaki tartalma még kialakítás tárgya, beszerzése a 2022
és 2028 közötti időszakra tervezett.

A vasúti járműállomány fejlesztése
 Vontatójárművek
 a relatíve alacsony motorvonati részarány okán, illetve a teherfuvaroztatók kiszolgálása
szempontjából ma is meghatározó a mozdonyok állománya,
 elsősorban a dízel, de a villanymozdonyok esetén is igaz, hogy az állomány korszerűtlen,
átlagéletkora magas, a mozdonyok 73%-a 40 évesnél is idősebb,
 a vasúti kocsik vontatására lényegében nem áll rendelkezésre megfelelő műszaki paraméterekkel
bíró vontató jármű állomány,
 az intercity forgalomban közlekedő vonatok valamint a távolsági gyorsvonatok emelt (120 km/h-nál
magasabb) sebességgel való vontatásához szükség van legalább 85 db 160 km/h sebességgel
közlekedni képes, ETCS berendezéssel ellátott vontatójárműre,
 a közösségi vasúti utazásban az emelt minőségű fedélzeti szolgáltatások mellett, az eljutási idők
rövidítése komoly vonzóerő, ami miatt a vontatójárművek megújítása is fontos cél.

