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 A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény által módosított
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 2022.07. 28-ai hatályba lépéssel létrehozta az
országos közlekedésszervező intézményét.

 Sztv. 21. § (1a) A miniszter a 4. § (3) bekezdésében, az 5. §-ban, az 
5/A. §-ban, a 23-32. §-ban, és a 35. §-ban szabályozott feladatait a 
feladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt a magyar állam 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy irányítása 
alatt álló költségvetési szerv formájában működő, a miniszter által 
rendeletben kijelölt országos közlekedésszervező (a továbbiakban: 
országos közlekedésszervező) látja el, amely egyidejűleg ellátja a 
vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti Vasúti 
Pályakapacitás-elosztó Szervezet feladatait.

Az országos közlekedésszervező intézményének törvényi 

létrehozása

Forrás: TIM 2



 Az országos közlekedésszervező kijelöléséról szóló 17/2022. (VIII.25.) TIM rendelet értelmében 
az Sztv. 21. § (1a) bekezdése alapján a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 
szerinti Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet látja el az Sztv-ben az országos 
közlekedésszervező részére meghatározott feladatokat. 

 A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet feladatainak ellátására létrehozott szervezet a VPE 
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: 01-09-725271, a továbbiakban: VPE Kft.).

 VPE tulajdonosi joggyakorlója a közlekedésért felelős államtitkár

Az országos közlekedésszervező rendeleti kijelölése

3Forrás: TIM



Kontroll pontok

21. § (2a) A miniszter 

az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
határozza meg:
• a (2) bekezdésben meghatározott felügyeleti jog gyakorlásának részletes 

feltételeit, 
• a kötelezettségvállalás részletes feltételeit és felelősségi rendjét, 
• valamint a 21/A. §-ban meghatározott feladatok teljesítésének, 
• és a döntési jogok megosztásának módját.

1. Az országos közlekedésszervező felügyeleti szabályairól 
szóló TIM rendelet



 21. § (2) Az országos közlekedésszervező a 
közlekedésszervezői feladat ellátásának 
finanszírozásával, valamint a 21. § (2a) 
bekezdésében foglaltaknak az országos 
közlekedésszervező gazdálkodási felügyeletével, 
bevételeinek és indokolt költségeinek elszámolásával 
összefüggő részletes szabályait a miniszter és az 
országos közlekedésszervező között az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 20 
évre kötött közfeladatellátási szerződés tartalmazza.

Kontroll pontok

Forrás: TIM 5

2. Közfeladatellátási szerződés



 21. § (2) Az országos közlekedésszervező a közlekedésszervezői feladat ellátásának finanszírozásával, valamint a 21. § (2a) 
bekezdésében foglaltaknak az országos közlekedésszervező gazdálkodási felügyeletével, bevételeinek és indokolt költségeinek 
elszámolásával összefüggő részletes szabályait a miniszter és az országos közlekedésszervező között az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével 20 évre kötött közfeladatellátási szerződés tartalmazza.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott közfeladatellátási szerződés – éves gördülőtervezéssel történő felülvizsgálat mellett –
legalább 3 éves, ha a közfeladatellátási szerződés ennél rövidebb időre szól, akkor a közfeladatellátási szerződés időbeli 
hatályával megegyező időszakra vonatkozó éven túli kötelezettségvállalásként – keret jelleggel – tartalmazza az országos 
közlekedésszervező által biztosítandó személyszállítási közszolgáltatások, valamint pályaműködtetési szolgáltatások

 a) mennyiségi és minőségi előírásait,

 b) az a) pontban meghatározott előírásokhoz kapcsolódó pénzügyi és gazdálkodási kereteket és eljárásrendeket, valamint

 c) a b) pontban meghatározott keretektől történő eltérések kezelésének eljárási és finanszírozási felelősségi rendjét.

 (4) Az országos közlekedésszervező feladatai ellátásának finanszírozásával, valamint a források átadásával kapcsolatos 
részletes szabályokat a (2) bekezdésben meghatározott közfeladatellátási szerződés tartalmazza.



Kontroll pontok

Forrás: TIM 6

2. Közfeladatellátási szerződés



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 7

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közösségi közlekedéspolitika

1. a személyszállítást érintő közlekedéspolitika és 

fejlesztési koncepció előkészítése és jóváhagyása

a személyszállítást érintő közlekedéspolitika és fejlesztési koncepció

előkészítésében közreműködés

2. a közösségi közlekedési rendszer szervezeti és 

működési kereteinek folyamatos korszerűsítésére 

vonatkozó javaslatok, koncepciók kidolgozása, a 

közösségi közlekedés piaci szerkezetének folyamatos 

nyomon követése eredményeként a VPE által 

kidolgozott javaslatokhoz kapcsolódó kormányzati 

feladatok ellátása.

a közösségi közlekedési rendszer szervezeti és működési kereteinek

folyamatos korszerűsítésére vonatkozó javaslatok, koncepciók

kidolgozásában közreműködés,

a közösségi közlekedés piaci szerkezetének folyamatos nyomon követése

és ezzel kapcsolatosan javaslatok kidolgozása.

3. a gazdaság és a társadalom személyszállítási 

közszolgáltatások iránti igényének megállapítása, 

nyomon követése

a gazdaság és a társadalom személyszállítási közszolgáltatások iránti

igényének megállapításában, nyomon követésében közreműködés

4. személyszállítást érintő közlekedéspolitikai Kormány 

előterjesztések előkészítése, benyújtása

személyszállítást érintő közlekedéspolitikai Kormány előterjesztések

előkészítésében közreműködés



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 8

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatás megrendelése

1. az országos, regionális és elővárosi

személyszállítási közszolgáltatások

megszervezésével kapcsolatos intézményi és

szabályozási keretek kialakítása, a közszolgáltató

kiválasztásával vagy a szerződés megkötésével

kapcsolatos jogkörök meghatározása, ezzel

kapcsolatos felügyeleti kontroll gyakorlása a

miniszteri rendelet alapján

a személyszállítási közszolgáltatások megszervezése,

a közlekedési szolgáltató kiválasztása, eljárások teljes körű

lebonyolítása

2. az együttműködési megállapodások

megkötésével kapcsolatos jogkörök

meghatározása, ezzel kapcsolatos felügyeleti

kontroll gyakorlása a miniszteri rendelet alapján

Sztv. 5. § (3) szerinti, önkormányzatokkal történő

együttműködési megállapodások megkötése (pl. Fővárossal és

agglomerációs önkormányzatokkal kötendő agglomerációs

megállapodás, Szegeddel tram-train megállapodás, helyközivel

helyi, helyivel helyközi megállapodások önkormányzatokkal)



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 9

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatás megrendelése

3. a szerződések megkötésével kapcsolatos

jogkörök meghatározása, ezzel kapcsolatos

felügyeleti kontroll gyakorlása a miniszteri

rendelet alapján

az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben az

országos, regionális és elővárosi személyszállítási

közszolgáltatások – személyszállítási közszolgáltatási szerződések

megkötésével történő – megrendelése, valamint a szolgáltatások

teljesítésének ellenőrzése,

4. DÖNTÉS SZÜKSÉGES:

a koncepció vagy az éves és évközi menetrend

jóváhagyása/előzetes egyeztetése

a személyszállítási közszolgáltatás és a belföldi menetrend

szerinti személyszállítási szolgáltatás szervezésére vonatkozó

egységes, országosan és regionálisan összehangolt, valamint az

államháztartás teherbíró képességét is figyelembe vevő

közszolgáltatási menetrendi koncepció kidolgozása, a

közszolgáltatási éves menetrend jóváhagyása

5. a vasúti és helyközi autóbuszos közszolgáltatási menetrend

évközi módosítása



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 10

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatások költségtérítése

1. a központi költségvetésben meghatározott központi és

fejezeti kezelésű előirányzatok átadása, támogatási

okiratok kiadása, az ezzel kapcsolatos elszámolások

a személyszállítási közszolgáltatási szerződés alapján az államháztartásért

felelős miniszterrel egyetértésben az országos, a regionális és az

elővárosi személyszállítási közszolgáltatási kötelezettségek miatt a

közlekedési szolgáltatónál felmerülő, bevétellel nem fedezett és

indokoltnak elismert költségeknek a központi költségvetésből történő

megtérítése vagy szolgáltatói díj megtérítése (pl. Ft/km)

2. a helyközi személyszállítási közszolgáltatások kompenzációs rendszerének

kialakítása, fejlesztése és működtetése, a közpénzügyi és finanszírozási

hatékonyság és a pénzügyi átláthatóság elvének érvényesülésére

javaslatok kidolgozása, és azok megvalósításának nyomonkövetése

3. a helyközi személyszállítási közszolgáltatási szerződések teljesítésének

igazolása a szolgáltatások ellenértékének folyósítása érdekében



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 11

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatások tarifa és SLA rendszere

1. DÖNTÉS SZÜKSÉGES:

megosztott döntési jogkör az országos, regionális és elővárosi

közlekedés díjainak megállapításában a közfeladatellátási

szerződés alapján, annak mellékleteként kerül

meghatározásra

az országos, regionális és elővárosi közlekedés díjainak megállapítása

2. DÖNTÉS SZÜKSÉGES:

ezen fejlesztési koncepciók jóváhagyása

a személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök (különösen:

utastájékoztatási rendszerek, elektronikus jegy- és bérletrendszer, jegyértékesítő és

jegyellenőrző rendszerek), valamint a kapcsolódó járművek és infrastruktúra-

elemek (különösen: közutak, vasúti pályák, közlekedési csomópontok, állomások és

megállóhelyek, energetikai, távközlési és biztonsági berendezések) üzemeltetésére,

fejlesztésére, valamint fejlesztésnek nem minősülő beruházásokra vonatkozó

egységes fejlesztési koncepciójának elkészítése,

3. DÖNTÉS SZÜKSÉGES:

ezen fejlesztési koncepciók jóváhagyása

az országos, elővárosi és regionális közlekedés egységes jegy- és bérletrendszerére,

díjakra és díjalkalmazási feltételrendszerére, valamint egységes jegyellenőrzési

folyamatokra és módszertanra vonatkozó koncepció kidolgozása és elfogadása



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 12

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatások tarifa és SLA rendszere

4. az országos, regionális és elővárosi közlekedés

szolgáltatási szintjének és mennyiségének, valamint a

közszolgáltatások teljesítésével összefüggő gazdálkodó

tevékenység ellenőrzésére és felügyeletére egységes

módszertan kialakítása a közfeladat-ellátási szerződés

keretében

az országos, regionális és elővárosi közlekedés szolgáltatási szintjének és

mennyiségének, valamint a közszolgáltatások teljesítésével összefüggő

gazdálkodó tevékenység ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó

módszertanban foglaltak érvényesítése és végrehajtása

5. az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásoknak

az utazók számára – a technológiai, műszaki és költségvetési lehetőségek

keretei között – összehangolt, egységes feltételek mellett hozzáférhető

szolgáltatási rendszer kialakítása,

6. az utasok számára elektronikus formában egységesen

megismerhető közszolgáltatási menetrend és

elektronikus utazásszervező működtetésére és

fejlesztésére vonatkozó koncepció jóváhagyása.

az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhető

közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező

működtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és

végrehajtása.



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 13

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok

1. az országos közlekedésszervező szakmai

felügyelete, az államháztartásért felelős

miniszterrel egyetértésben a közfeladatellátási

szerződés megkötése, negyedévente a működés

értékelése

2. az országos közlekedésszervező gazdálkodási

felügyelete, bevételeinek és indokolt

költségeinek elszámolása évente

3. felel a helyi közösségi közlekedés támogatásának

megállapításával összefüggő minisztériumi

feladatok szakmai előkészítéséért, felhatalmazás

alapján ellátásáért

a helyi közforgalmú közlekedés költségvetési támogatásával

kapcsolatos döntési javaslatban közreműködés



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 14

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok

4. a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra

vonatkozó, és amennyiben a járat üzemeltetése a két hónapot

meghaladja, a közforgalmú kötöttpályás közlekedést

helyettesítő autóbuszjárat üzemeltetésére szóló járati

engedély kiadása

a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó, és

amennyiben a járat üzemeltetése a két hónapot meghaladja, a közforgalmú

kötöttpályás közlekedést helyettesítő autóbuszjárat üzemeltetésére szóló járati

engedély kiadásában javaslattétel

5. ellátja a helyközi menetrend szerinti (vasúti és közúti)

személyszállítást végző társaságok szakmai felügyeletét, részt

vesz a tulajdonosi jogok gyakorlójával együttműködve a

társaságok gazdálkodásával, finanszírozásával, fejlesztésével,

a jármű-rekonstrukcióval összefüggő feladatok ellátásában

ellátja a helyközi menetrend szerinti (vasúti és közúti) személyszállítást végző

társaságok megrendelői szempontú felügyeletét, közreműködik a tulajdonosi jogok

gyakorlójával együttműködve a társaságok gazdálkodásával, finanszírozásával,

fejlesztésével, a jármű-rekonstrukcióval összefüggő feladatok ellátásában

6. felel a személyszállítási közszolgáltatásokat érintő szabályozás

szakmai előkészítéséért, az autóbusszal végzett

személyszállítási szolgáltatások piacfelügyeleti tevékenységgel

kapcsolatos szabályozásáért,



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 15

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok

7. felel a közforgalmú személyszállítási utazási

kedvezményrendszerrel, valamint a szociálpolitikai

menetdíj-támogatással kapcsolatos, a tárcát érintő

feladatok szakmai előkészítéséért, ellátásáért, a

szükséges szabályozási feladatok teljesítéséért

javaslatot tesz a közforgalmú személyszállítási utazási

kedvezményrendszerrel, valamint a szociálpolitikai menetdíj-támogatással

kapcsolatos, a tárcát érintő feladatok szakmai előkészítésével, ellátásával

kapcsolatos feladatokban,

8. döntés üzletpolitikai kedvezmények vonatkozásában a feladatellátási

szerződésben szabályozottak szerint

9. koordinálja az akadálymentes közlekedés

megteremtésével kapcsolatos feladatokat.

közreműködik az akadálymentes közlekedés megteremtésével kapcsolatos

feladatokban, a helyközi közlekedésben ezen feladatok végrehajtása.

10. felel az intermodális csomópontokkal kapcsolatos

döntések szakmai előkészítéséért

közreműködik az intermodális csomópontokkal kapcsolatos döntések

szakmai előkészítésében



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 16

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok

11. vizsgálja a menetrend szerinti közforgalmú közlekedést érintő - a vasúti

közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, a személyszállítási

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az autóbuszos

személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem

szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli

mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási

feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra

vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet szerint

utaspanasznak minősülő panaszok kivételével - panaszügyeket,

utaspanaszok kezelése első fokon

12. előkészíti az országgyűlési képviselők által feltett interpellációk és

kérdések választervezetét,



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 17

TIM feladatkörök VPE feladatkörök

Közszolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok

13. közreműködik a szakterületéhez tartozó OSAP adatgyűjtések

összeállításában

14. közreműködik a Modern Városok Program keretében a

felelősségi körébe utalt konkrét projektek előkészítéséhez

kapcsolódó feladatok ellátásában

háttértámogatást nyújt a Modern Városok Program keretében

a főosztály felelősségi körébe utalt konkrét projektek

előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában

15. közreműködik az Európai Uniós közösségi közlekedést érintő

jogalkotási és szakmai feladatokban,

háttértámogatást nyújt az Európai Uniós közösségi

közlekedést érintő jogalkotási és szakmai feladatokban,

16. kijelölés alapján részt vesz az Európai Uniós és nemzetközi

szakértői munkacsoportok tevékenységében

17. bilaterális személyszállítást is érintő munkacsoportok

működtetése társminisztériumokkal

18. kialakítja az IKOP+, RRF, CEF projektekkel kapcsolatos szakmai

álláspontot

19. kialakítja az Interreg programokban benyújtott

projektjavaslatokkal kapcsolatos álláspontot

20. közreműködik a közszolgáltatás keretében végzett víziközlekedési

tevékenységekkel kapcsolatos közlekedéspolitikai célok

megvalósításában

ellátja a megrendelői feladatokat az országos jelentőségű 

kompok és révek tekintetében



Személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megosztása a Minisztérium és az országos közlekedésszervező 

között

Forrás: TIM 18



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


