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Versenyhelyzetek relációi 1.

• „Utazás” vagy „nem utazás” között
• Úti célok között
• Egyéni vs. Közforgalmú 

• kombinált (P+R, B+R)
• átmeneti megoldások
• sharing economy
• szervezett formák

• (Al-)ágazati szinten:
• Intermodális…
• Intramodális…

Elmosódnak a határok





Versenyhelyzetek relációi 2.

• Intermodális versenyképesség
• Gyalog – párszáz méterig versenyképes
• Roller, kerékpár, motor… – néhány kilométer
• Busz-trolibusz-villamos-metró… – városban
• HÉV, elővárosi vasút, elővárosi busz… – elővárosban
• „Távolsági” busz (láncolt helyközitől a nemzetköziig)
• Emelt és nagysebességű vasút – többszáz kilométernél
• Repülő – 500 kilométer felett

• …. + a költségmegosztók,
• …. + a paratranzit megoldások,
• …. + a bérautók…





Versenyhelyzetek relációi 3.
• Intramodális verseny

• Vasút:
• Vonaton belül a kocsiosztályok között
• Azonos szolgáltatások időpontjai között
• Azonos pontok között eltérő vonalon
• Azonos vonalon vonatnemek között
• Közszolgáltatás és nyílt hozzáférésű között (szolgáltatók között)

• Autóbusz: 
• Járatok között
• Szolgáltatók között
• Menetrend szerinti vs. Szerződéses
• Feláras és kiemelt szolgáltatások (100E)
• Helyi és helyközi (országos, regionális elővárosi között)
• Kereskedelmi, kabotázs és közszolgáltatás között

… és persze mindkét alágazatban a szolgáltatás jogáért és a kapcsolódó forrásokért….



Versenyhelyzetek relációi 4.
• Járműpiac

• Mérethatékonyság

• Flottában gondolkodás

• Vétel, bérlés, lízing

• Alternatív hajtások

• Munkaerőpiac
• Járművezetők

• Forgalmi szakemberek, 

• műszaki szakemberek

• Egyéb, univerzális szakterületek



Közfinanszírozott (PSO) ill. piaci alapú 
szolgáltatások definiálása

• „Jelenleg számos, általános gazdasági érdekű 
szükségletet kielégítő országos személyszállítási 
szolgáltatás nem működtethető kereskedelmi alapon.” 
[1370/2007 EK rendelet].  

→ közfinanszírozott közszolgáltatás (PSO)

------tipikusan kontrollált, támogatott és pályáztatott

• Minden más: 

→ piaci/kereskedelmi/üzleti alapú szolgáltatás

------tipikusan liberalizált, és támogatás-mentes



Hol zajlik a verseny?
Piaci alapú, ill. közfinanszírozott közszolgáltatás (PSO) esetén

• Az utcán és az interneten, ill. a tárgyalósztalnál

• Az utasokért, ill. szolgáltatás jogáért

• Az utasok pénzéért, ill. megrendelőéért

Lásd még: open access, ill. public service obligation





Piaci szolgáltatók közötti együttműködés





Szabályozási-piaci helyzet külföldön és itthon

Országonként nagyon változó a kép, 
de a trend az alábbi:

• A távolsági közlekedés egyre inkább 
liberalizált és  egyre kevésbé 
közfinanszírozású,   magas 
minőségű.

• Az elővárosi közlekedés egyre inkább 
helyi jellegű (tarifa-) szövetségi 
rendszerben működik, PSO-ként

• A regionális szolgáltatások PSO
alapúak, alacsony szintűek, főleg 
hétvégén minimálisak, alternatív 
megoldások fejlődnek (DRT)

Itthon egyszerű a helyzet:

• Gyakorlatilag MINDEN országos, 
elővárosi és regionális 
személyszállítás közfinanszírozott 
közszolgáltatás (PSO).  A helyi is.

• Piaci alapú, ill. liberalizált 
menetrend szerinti közforgalmú 
személyszállítási szolgáltatás 
gyakorlatilag  nincs. 

• Ennek ellenre kínálati jellegű a 
menetrend, minimális piaci réssel.

• (Ez egyedülálló kombináció)
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Vasúti és autóbuszos menetidő és járatkínálat összefüggése
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Versenyhelyzet a távolsági közlekedésben
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Új Velencei-tavi hálózat

• Ütemes, vonathoz csatlakozó hálózat 2019. július 1-
jétől

• Új, a településeket felfűző buszjárat (körjárat)

• Új viszonylatszámozás, mely Budapest elővárosának 
utastájékoztatásába illeszkedik

• Közös bérlet Pákozd, Sukoró és Budapest
között
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Díjszabási intézkedések

• Zónabérlet struktúra bevezetési lehetőségének vizsgálata
• Új Dél-Buda Zónabérlet 2019 májusától
• A zónák fokozatosan tovább építhetők

• Közös díjtermékek létrehozása
• GYSEV terület: Püspökmolnári, Nádasd, Zalaegerszeg-Szentgotthárd,
• MÁV terület: Piliscsév, Pilisszántó, Kesztölc, Sukoró, Pákozd és Budapest 

között új vasúti és autóbuszos kombinált bérletek működnek (2018)
• MÁV-HÉV érintettség: Dunaharaszti, Gödöllő elővárosi bérletek
• Turisztikai célú: pl. Dunakanyar napijegy
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