
V. Magyar Közlekedési Konferencia, Eger, 2022.10.12.

A budapesti igényvezérelt közösségi közlekedés fejlesztése a SMACKER projekttel

SMACKER| BKK| Halmos Tamás
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Történet:

• Háztól-házig midibusz, mozgássérülteknek (~1995)

• 937 (2006)

• 260, 219 (2013)

• 157, 65, 297, 298 (2014)

• 60A, 60B (2018)

• 269 (2019)

• 60-as fogaskerekű, 87, 221 (2022)

BUDAPESTI IGÉNYVEZÉRELT KÖZLEKEDÉS (IVK) 

BEMUTATÁSA
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ÉSZAK-BUDAI HÁLÓZAT

KELET-PESTI HÁLÓZAT
(RÁKOSMENTE)

Forrás: Török Máté: Az igényvezérelt közösségi közlekedés szerepe és jövőképe, SMACKER előadás 2021.11.16.  

IGÉNYVEZÉRELT VISZONYLATOK BUDAPESTEN 2006-2019 
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• Útvonal és 

menetrend 

rugalmassága 

alapján 

BUDAPESTI IGÉNYVEZÉRELT KÖZLEKEDÉS (IVK) 

BEMUTATÁSA - CSOPORTOSÍTÁS

Menetrend

rugalmassága

Útvonal

rugalmassága

Igény szerinti 

indulások teljes 

üzemidőben

Fix indulások 

csúcsidőben, azon 

kívül igény 

szerinti indulások

Fix indulások 

teljes üzemidőben

Igény szerinti útvonal

219 (kezdetben), 

háztól-házig 

midibusz 

szolgáltatás 

mozgássérülteknek

219 (ma) -

Fix útvonal 

csúcsidőben, azon kívül 

betétjárat igény szerinti 

hosszabbítással

260 (kezdetben), 

937

65, 87, 157, 221,

260 (később)
-

Fix útvonal -
60 (fogaskerekű) 

269, 297, 298

hagyományos

közösségi

közlekedés

260 (ma)



TAKING COOPERATION FORWARD 5

• Útvonal és 

menetrend 

rugalmassága 

alapján 

BUDAPESTI IVK BEMUTATÁSA - CSOPORTOSÍTÁS

Menetrend

rugalmassága

Útvonal

rugalmassága

Igény szerinti 

indulások teljes 

üzemidőben

Fix indulások 

csúcsidőben, azon 

kívül igény 

szerinti indulások

Fix indulások 

teljes üzemidőben

Igény szerinti útvonal

219 (kezdetben), 

háztól-házig 

midibusz 

szolgáltatás 

mozgássérülteknek

219 (ma) -

Fix útvonal 

csúcsidőben, azon kívül 

betétjárat igény szerinti 

hosszabbítással

260 (kezdetben), 

937

65, 87, 157, 221,

260 (később)
-

Fix útvonal -
60 (fogaskerekű) 

269, 297, 298

hagyományos

közösségi

közlekedés

260 (ma)



TAKING COOPERATION FORWARD 6

• 219, 297, 298-as viszonylatok menetei 16%-a maradt el (2018).

• 219, 269, 297, 298-as viszonylatok menetei 23%-a maradt el (2022.Q1). 

• A közvetlen költségből az üzemanyag és karbantartási költség a 2018-as 30%-ról

2022.Q1-re 27%-ra csökkent. 

• Az üzemanyag költség teljesen, a karbantartási költség részben takarítható meg. 

Becslés alapján a karbantartási költségnek csak 30%-a maradhat el. 

• A teljes km díj 9%-a takarítható meg egy nem teljesülő menet esetében. A 

vizsgált viszonylatokon a költségmegtakarításösszesen 1,94% összesen 

(2022.Q1). 

Nem a költségmegtakarítás a fő üzenet, hanem: 

ne közlekedjenek üres járművek, amelyek nem okoznak zaj és 

légszennyezést!

BUDAPESTI IVK BEMUTATÁSA - KÖLTSÉGEK
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• A SMACKER kutatás-fejlesztési projekt a 

Európai Unió Interreg Central Europe 

programjának támogatásával valósult meg

• Célja a periférikus, kisebb laksűrűségű 

területek közösségi közlekedési 

kiszolgálásának javítása

• A projekt 2019. április 1-jén indult, eredeti 

időtartama 3 év, COVID miatt 3 hónappal 

meghosszabbítva

• A BKK projektpartnerként vett részt a 

projektben, Budapest egy a hat pilot terület 

közül

• A konzorciumvezető az olasz SRM Bologna, a 

projektben összesen 9 partner vett részt

SMACKER PROJEKT
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Budapesten a projekt keretében a korábban

is működő igényvezérelt közösségi

közlekedési vonalak fejlesztése volt a cél, a

foglalási folyamat kényelmesebbé és

hatékonyabbá tételével.

Pilot időtartama: 1 év (2020 november- 2021

november)

BUDAPEST PILOT
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FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG
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Igényvezérelt vonal száma

Az igényvezérelt vonalakkal kapcsolatos elégedettségmérés eredényei 
(n=172)

Elégedettség a vonallal

Elégedettség általánosságban az
igényvezérelt közlekedéssel

Elégedettség az elérhető igénybejelentési
módokkal
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• Utasoldalon önállóan történik a regisztráció, az 

igénylés és a lemondás, valamint kedvencek és 

értesítések is beállíthatók

• A problémás járatok (túlfoglalt, lemondott stb.) 

kiemelve jelennek meg

• A felület automatikusan frissül, könnyen kezelhető és 

gyors, így csökkent az emberi hibák és az ebből adódó 

utaspanaszok száma is 

• Mivel nem szükséges az igény rögzítését követően a 

menetirányító diszpécsert értesíteni, mindkét terület 

kevésbé terhelt

• Az ügyfelek nyitottan fogadták az új lehetőséget és a 

szolgáltatást kedvelik; további rendszeres 

felhasználókat szereztünk

• A bevezetés óta (2020 október) összesen 4 panasz 

érkezett az online igénybejelentő rendszerre

ONLINE TELEBUSZIGÉNYLÉS
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KOMMUNIKÁCIÓ
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FELHASZNÁLÁSI ADATOK
1. Az online igénybejelentő felületen regisztráltak száma

• Az előző, kizárólag telefonos rendszerben 316 utas volt, az
online felületen a projekt végéig (2021. október 12.) 584-en
regisztráltak

• Jelenleg (2022. szeptember 29.) 1795 regisztrált utas  egy év
alatt megháromszorozódott a regisztráltak száma

2. Az igényvezérelt viszonylatok igénybevétele

• 2021. szeptember hónap: 2562 utas

• 2022. szeptember hónap: 2612 utas + 712 utas az új IVK
viszonylatokon (60-as villamos, 87-es, 221-es autóbusz)

3. Az igényvezérelt menetek teljesülése

• Az igényvezérelt utak 50%-a történt meg ténylegesen egy
vizsgált napon (2021.09.07.), ami azt mutatja, hogy utazási igény
az adott vonalakon jelentkezik, azaz szükséges az igényekhez
igazított szolgáltatás biztosítása.

15% 9%

55%
25% 25% 28% 28%

80% 88% 5%

5% 15% 12% 10%

5% 3%

40%
70% 60% 60% 62%

65 157 219 269 297 298 937

A Telebuszok igényvezérelt meneteinek 

megoszlása 

megrendelés módja szerint 2021.10.12-ig

Telefonon igényelt Sofőrnél igényelt Online igényelt
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• A BKK a pilot időszakot követően tovább üzemelteti az online foglalási rendszert

• 1 éves szerződéshosszabbítás 2022.10.13-ig

• További kétéves üzemeltetési szerződés előkészítés alatt

• A BKK konzorciumi partnerként részt vesz több IVK témában leadott K+F pályázatban

• Innovatív IVK megoldások tesztelése a leadott téma, köztük a nem fix útvonalon, megállók 

között közlekedő járművek, optimalizáltabb járműméret és útvonal

• A BKK részben integrálta az igényvezérelt közlekedést a BudapestGO-ba

• 2022 júniusa 8 óta direkt link vezet a telebusz.bkk.hu-ra, telebuszt érintő útvonaltervezésnél, 

ez urgássszerűen növelte az új regisztrációk számát 

(463 regisztrált 2022 június és október között)

• Későbbi „deep” integráció is szerepel a tervek között, API-kialakításra került a jelenlegi 

rendszerrel együtt

• A BKK monitorozza szolgáltatásait, az igények alapján bővíti az igényvezérelt hálózatot

• A fogaskerekű és több új buszvonal is bekerült az igényvezérelt járatok közé, amelyre a 

Telebusz, Telefogas rendszeren keresztül online is leadható az utazási igény.

FOLYTATÁS
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Köszönöm figyelmet!


