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NE FÉLJÜNK ÚJBÓL ÉS ÚJBÓL MEGKÉRDEZNI: MI A CÉL? 

Probléma Üzenet Vízió 
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TE MIT LÁTSZ MAGAD ELŐTT? 

Vízió 
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AMIT ÉN LÁTOK…  

… az egy 
gerinc. 
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AMIT ÉN LÁTOK…  

… az 
együttműködés. 
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BKK, MINT MOBILITÁSMENEDZSER 

A BKK felelős minden közlekedőért az utazók jellemzőitől, az utazás indítékától, 

céljától és a használt közlekedési módoktól függetlenül. 



7 

BKK, MINT MOBILITÁSMENEDZSER – STRATÉGIAI TERVEZÉS 

A Balázs Mór-terv kulcsfogalma az integráció.  

 

Kapcsolatteremtés három célterületen: 

•       a városfejlesztési és közlekedésfejlesztési szemlélet 

 között, 

•       a különböző közlekedési módok fejlesztési és 

 működtetési  eszköztára között, 

•       a helyi, regionális és a nagytérségi szintű rendszerek 

 között. 

 

Budapest közlekedésfejlesztésének stratégiai céljai: 

I.      Élhető városi környezet  

II.     Biztonságos, kiszámítható és dinamikus közlekedés  

III.    Kooperatív térségi kapcsolatok 
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BKK, MINT MOBILITÁSMENEDZSER – STRATÉGIAI TERVEZÉS 

1 

2 

3 

VONZÓ JÁRMŰVEK 

Kényelmes, környezetbarát jármű és eszközállomány 

TÖBB  KAPCSOLAT 

Biztonságos, minőségi, integrált közlekedési  infrastruktúra 

HATÉKONY INTÉZMÉNYRENDSZER 

Következetes szabályozás, térségi együttműködéssel 

JOBB SZOLGÁLTATÁSOK 

Hatékony, megbízható közlekedésszervezés 

4 

Balázs Mór-terv - Prioritások / beavatkozási területek 
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TÖBB KAPCSOLAT 
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TÖBB KAPCSOLAT 
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AZ M3-AS METRÓ REKONSTRUKCIÓ MIATTI PÓTLÁSA 

11 

Jelentős forgalom 

 

• 500 ezer utas / nap 

• 15 ezer fő / csúcsóra a város felé 

• Több, mint száz csatlakozó 

járat 

Országos hatás 

 

• Pályaudvarok 

• Elővárosok gyors 

kapcsolata 

• Repülőtéri kapcsolat iránya 

Összetett előkészítési feladat 

 

• M3 rekonstrukció ütemezése 

• Együttműködés az elővárosi 

szolgáltatókkal: 

 VOLÁNBUSZ 

 MÁV-Start 

 BHÉV 

• Kiemelt kommunikáció 

Általános jellemzők 
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Kőbánya-Kispest 

Nagyvárad tér 

Rákoskeresztúr és 

Rákoscsaba 

Rákoshegy 

Liszt Ferenc 

Nemzetközi 

Repülőtér 
Alacskai úti 

lakótelep,  

Ganzkertváros, 

Ganztelep, 

Gyál és 

Pestszentimre 

Soroksár 

Szabótelep és 

Pacsirtatelep 

Kispest, 

Wekerletelep, 

Gloriett-lakótelep, 

Kossuthfalva 

Újhegyi 

lakótelep 

Pestszentlőrinc 

központi része 
Havanna-

lakótelep 

Külső-Pesterzsébet 

és Soroksár-Újtelep 

József Attila-

lakótelep 

Autóbusz-igény:  

+ 70 autóbusz 

A „PÓTLÁS” TELJESEN ÚJ MEGKÖZELÍTÉSE… 
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TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 
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VONZÓ JÁRMŰVEK 
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VONZÓ JÁRMŰVEK 
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VONZÓ JÁRMŰVEK 

47 db új CAF villamos 20 db szóló és 16 db csuklós trolibusz 

Felújított metrószerelvények Új és használt buszok folyamatos beszerzése 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIKIvfvkh8gCFUfFFAodzB4IqQ&url=http://444.hu/2015/07/10/ezek-a-trolik-fognak-jarni-a-belvarosban-es-zugloban/&psig=AFQjCNF12wGdqgRqaNt2RFt_PA9vEAM5Ew&ust=1442913263450338
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JOBB SZOLGÁLTATÁSOK 
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JOBB SZOLGÁLTATÁSOK 

AFC projekt - elektronikus jegyrendszer  
• Bevezetés tervezetten több ütemben 
• Közösségi közlekedési szolgáltatások kényelmesen, gyorsan, egyszerűen igénybe vehetők 
• 800 automata kapu, több mint 10 000 érvényesítő készülék, 600 hordozható készülék 
 



Dolgozó és Utas tájékoztatás és oktatás 

AFC Teljesítési Ütemterv Térkép –  egyeztetett szállítói javaslat 

Kapu gyártás előkészítése Kapu gyártás  

A fenti mérföldkövek megvalósulása és teljesülése nagyban függ a mindenkori kereskedelmi megállapodásoktól. 
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UTASELÉGEDETTSÉG  -  2015 

Az összesített Index közel 20% -kal növekedett 2015-ben. 
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UTASELÉGEDETTSÉG - 2016 
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HATÉKONY INTÉZMÉNYRENDSZER 

• Integráció 

• Átfogó szemlélet 

• Hatékonyság, partnerség 

• Részvételi tervezés 

• Egységes szabályozás 

• Regionális együttműködés 
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EGYSÉGES ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS 

Az agglomerációs átvétel céljai: 

• az agglomerációs közlekedés terheinek megosztása a Főváros és a 

Kormány között, 

• a szolgáltatási szint fenntartása, növelése, 

• hatékony, integrált elővárosi közlekedési rendszer kialakítása, 

• Budapest és elővárosának integrált közösségi közlekedési modelljét 

és közlekedésfejlesztését megalapozó  működési modell 

kidolgozása. 

Kormánydöntés: 1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat 

alapján 2016. november 1-jétől az NFM visszavette a 

Fővárostól a budapesti agglomerációs szolgáltatások 

megrendelői feladatait 
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EGYSÉGES ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS – ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL 

Feladatok felosztása 

• az agglomerációs szolgáltatások megrendelője az NFM, 

• a megrendelői feladatok ellátása során az NFM egyeztet a 

Fővárossal a Budapesten belüli szolgáltatások feltételeiről 

(menetrend, tarifa, járműállomány stb.), 

• Budapesten belül változatlanul a fővárosi jegy- és 

bérletrendszer kerül alkalmazásra, 

• a forgalomirányítást, az értékesítést, ellenőrzést és 

szolgáltatási szint mérést továbbra is a BKK látja el 

(részben a szolgáltatókkal és a KTI-vel közösen), 

• együttműködés a zavarelhárításban (pótlások), 

• együttműködés a fejlesztésekben. 

Új elővárosi működési modell 2016. november 1-től  
 

Megrendelői megállapodáson (Sztv. 5.§ (3)) alapuló feladatmegosztás 

Finanszírozás 

• az agglomerációs szolgáltatások általános finanszírozási 

kötelezettsége az NFM-et terheli, 

• A Főváros a BKK-n keresztül fix összegű költségtérítési 

hozzájárulást fizet a közigazgatási határon belül végzett 

tevékenységért (a belső szakasz veszteségeinek 50%-a)  

• A Budapesten belüli bevételek a BKK bevételei 

• A Budapesti kívüli bevételeket a BKK átadja a 

szolgáltatóknak 

• A közigazgatási határon kívüli BKK tevékenységek 

csökkentik a Főváros által átadandó források mértékét 



ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS – SZERZŐDÉSES VISZONYOK 

Megrendelői 
Megállapodások  

Keretmegállapodás 

Közszolgáltatási 
Szerződés 

SZERZŐDÉSES VISZONYOK  

Technológiai és pénzügyi 
megállapodások 

Közszolgáltatási 
Szerződés 

Technológiai  és 
pénzügyi 

megállapodások 



EGYSÉGES ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS - PÉNZÁRAMOK 
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KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI-TECHNOLÓGIAI FELADATOK  
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TOVÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK 

A BKK kiemelten fontosnak tartja az elővárosi 

szolgáltatókkal, BHÉV Zrt.-vel, MÁV-START Zrt.-vel, 

VOLÁNBUSZ Zrt.-vel az együttműködés további fejlesztését.  

Az együttműködés lehetséges területei:  

• Szolgáltatások összehangolása (csatlakozások, 

párhuzamosságok összehangolása) 

• Példa: M3 pótlás idején  

• Utastájékoztatás fejlesztése (megállóhelyi, fedélzeti, 

internetes) 

• Teszt: Népliget, Puskás Ferenc Stadion és Újpest-

városkapu 

• Értékesítés, ügyfélszolgálatok fejlesztése 

• Példa: MÁV-Start jegyek BKK ÜC-ben, BKK jegyek     

216 MÁV-START pénztárban  

• Egységes menetdíjrendszer megvalósítása... 
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EGYSÉGES ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS – KÖZLEKEDÉSPOLITKAI VETÜLEKET 

• a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti  

új, élő és működő megrendelői együttműködési modell,  

• közös finanszírozási keretrendszer, 

• integrált és egységes tarifamodell, 

• együttműködés a menetrendekben és szolgáltatási szintekben, 

• együttműködés a fejlesztésekben, ide értve az egységes elővárosi elektronikus jegyrendszert, 

• mintaprojekt a jövőben más megrendelői együttműködésekhez (pl. tram-train és egyéb elővárosi együttműködési 

feladatok), 

• mérföldkő az intézményi szempontból is integrált megrendelői modell (közlekedési szövetség) jövőbeni 

kialakításához 
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TANULJUNK A TERMÉSZETTŐL! 
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KÖZLEKEDÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTALAKÍTÁS 
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MOBILITY AS A SERVICE 

• Integrált mobilitási szolgáltatás 

• Egyénileg személyre szabott utazási csomagok 

• Aktuális mobilitási igények folyamatos 

kiszolgálása 

• Teljes utazás egyetlen felületen megszervezhető 

és véghezvihető, a tervezéstől a fizetésig, a 

közlekedési módok kombinálásával 

 

 

Mobilitás, mint szolgáltatás - MaaS (Mobility as a Service) 

A BKK a 2017-ben induló MaaS4EU nemzetközi K+F projekt 
résztvevője  
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E-MOBILITÁS 

A BKK elkötelezett az e-mobilitás iránt 

• Elektromos buszflotta 

• E-töltőhálózat – elektromos járművek 

töltőhálózati infrastruktúrájának kialakítása 

• Car-sharing (elektromos járművekkel) 

• E-Bubi – már működő rendszer 

továbbfejlesztése 
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SHARED MOBILITY 

• Megosztáson alapuló mobilitás 

• Car sharing (elektromos járművekkel) 

• MOL Bubi közbringarendszer 

• Közlekedési adatok megosztása 

 

Egy Carsharing jármű akár 5 
személygépjárművet kiválthat 
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AKTÍV ÉS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSI MÓDOK 

• MOL Bubi közbringarendszer bővítése 

• Kerékpárosbarát fejlesztések (VEKOP 

projektek) 

• Aktív, tudatos mobilitás promotálása 

(Európai Mobilitási Hét, European 

Cycling Challenge) 
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RÉSZVÉTELI TERVEZÉS 

• Lakosság bevonása a tervezés folyamatába 

• Neighbourhood mobility management – fenntartható, élhető 

város kialakítása szomszédsági szinten 

• Az érintettek bevonása a fenntartható városi mobilitás tervezés 

során alapvető módszer 
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K+F PROJEKTEK 

Tudatosan megválasztott K+F+I projektek a mobilitás legfontosabb trendjei és a BMT mentén  
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K+F+I statisztika (2016) 

A Stratégia K+F+I projekt előkészítő és végrehajtó munkája 2016-ban (főbb 

témák: SUMP és közösségi tervezés, MaaS, élhető város, e-mobilitás, 

adatkezelés, intermodalitás, kerékpározás…): 

• Együttműködésre való felhívások, megkeresések száma: 30 

• Kiadott támogató levelek száma: 7 

• 2016-ban leadott pályázatok száma: 4, ebből elnyert pályázatok száma: 3 

(SUNRISE, MaaS4EU, Cities4People) – összesen közel 160.000 euró forrás. 

• Előkészítés alatt lévő, illetve 2017 elején leadott pályázatok száma: 7 (PURE, 

SMARTIFY, MORE, BD4T Big Data 4 Transport, OPPORTUNITIES, INCLUSION, 

VITALNODES) 

• Jelenleg futó projektek száma: 7 (FLOW, SMART-MR, SUMPs-UP, EMPOWER, 

SUNRISE, MaaS4EU, Cities4People) 
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K+F PROJEKTEK 

Feladatunk az innovatív megoldások keresése és elterjesztése 

• 7 leadott pályázat  
• Big data, open data 
• E-mobilitás 
• Akadálymentes, befogadó közlekedés tervezés  
• Szemléletformálás 
• Városi útfelületek újratervezése 
• Intermodális csomópontok 

 
 
 
 
 

• 4 partnerségi együttműködés 
• Városi logisztika  
• E-mobilitás 
• Gyalogos és kerékpáros 

nyomkövető eszközök 
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ÜZENETEK - Milyen lesz a jövő közlekedése? 
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ÜZENETEK – ADATPLATFORM 

„A Közlekedésszervezőknek az adatok gyűjtésével, rendszerezésével, 

feldolgozásával van feladata, az alkalmazások fejlesztése a piac dolga.” (Roberto 

Gregorio da Silva Junior, Curitiba) 
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ÜZENETEK – ADATPLATFORM 

„A jövőben személyre szabott és gyors információra lesz szükség, ehhez nem 

több, hanem jobb és gyorsabb adatok kellenek.” (Paul Spaanderman, Pauls Co.) 
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ÜZENETEK – ADATPLATFORM 

„Ha az adatok nem nyilvánosak, az ügyfelek végtelen számú megkereséssel 

fordulnak a közlekedésszervezőhöz. A jövő prioritásai: transzparencia, valós idejű 

adatok és információ.” (Simon Reed, TfL) 
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ÜZENETEK – VÁROSI ÁRUSZÁLLÍTÁS 

„Az utolsó mérföld szállítások tekintetében a "szállító szállítója" koncepcióé a 

jövő.” (Andrew Lowery, TNT) 
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ÜZENETEK – E-MOBILITÁS, MAAS 

„Ha töltőpontokat tervezünk, elektromos autókat kapunk válaszul. Ha e-

szolgáltatást tervezünk, akkor e-mobilitást.” (Ángel López Rodríguez, Barcelona) 
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ÜZENETEK – E-MOBILITÁS, MAAS 

„A közlekedési kártya idejétmúlt, 2016-ban a mobilfizetés a jelen.” (Sampo 

Hietanen, MaaS Finland) 

„Oslo 3 éven belül elhagyná a kártyás rendszereket – a mobilfizetéssel kapcsolatos 

elégedettség 92%-os, a kártyásé soha nem volt 40% feletti.” (Bernt Reitan Jensen, 

RUTER) 
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ÜZENETEK – AUTOMATA JÁRMŰVEK 

„A Volvo 2017-ben 100 db automata személygépkocsi tesztelését kezdi meg 

városi környezetben.” (Lennart Persson, Göteborg) 

„Bécsben stratégia készült a teljesen automata járművek kezelésére, mivel ezek 

városi megjelenését 2025 és 2035 között várják.” (Helmut Augustin, Bécs) 
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AMIT ÉN LÁTOK…  

… az egy 
gerinc. 
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AMIT ÉN LÁTOK…  

… az 
együttműködés. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


