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Utasszám és utaskm alakulása



A pandémia előttig…



Korreláció 1960-2019 között: -0,84. Erős, negatív – de nyilván nincs ok-okozati összefüggés

A vasúti szolgáltatások kínálata és kereslete
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2007: a Személyközlekedési Igazgatóság létrehozása
Célok:

 Közreműködés a megrendelésben,
 Társadalmi egyeztetés kistérségi szinten
 Utasigények jobb kiszolgálása,
 Hatékony és optimális közlekedés-szervezés,
 Erősebb megrendelői kontroll.



Mi történt még 2007 környékén?

• Az ITF kiterjesztése, melyből kiemelendő:
• Órás ütemű IC közlekedés a fővonalakon
• Elővárosi sűrítés és gyorsítás (zónázás bevezetése)
• Hálózati szinten optimalizált csatlakozások

• Két jelentős tarifaemelés, kedvezményreform

• Mellékvonali szolgáltatóváltás 14+5 vonalon

• Budapest Bérlet bevezetés

• FLIRT motorvonatok megjelenése

• MÁV-START megalakulása

• Lehmann válság
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???
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A KTI Személyközlekedési Igazgatóság 15 éve
• 2007 (április): a megalakulás és útkeresés éve, párhuzamosságok vizsgálata

• 2008: a beágyazódás és a szárnypróbálgatások éve, ITF hitviták

• 2009: a Bp-MJV ütemesítés és a 2. szolgáltatóváltás éve

• 2010: a vonalújranyitások éve, BKK megaakulása

• 2011: a szervezetfejlesztés – szakmai békeév

• 2012: az „1-es pótlék” éve

• 2013: a vasúti közszolgáltatási szerződések megkötésének éve

• 2014: a hálózat letisztítás éve

• 2015: egy forró ősz éve

• 2016: a „BUSZ-OP” éve, agglómerációs „átvétel”

• 2017: a „HKIR” éve

• 2018: a paradigmaváltás éve

• 2019: az utolsó békeév a vírus előtt

• 2020: a járványügyi intézkedések éve, komodális megoldások

• 2021: csak egy páratlan év….

• 2022: az átszállás éve  



Hitvita: az álló eszköz-e a legdrágább eszköz?
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Ha egy termelőeszköz (itt autóbusz) előbb „elavul”, mint ahogy „elkopik”, az veszteség.
Ha hamarabb eléri a km telítettséget, mint az időbelit, az nem veszteség, de túlfut vagy növeli a járműigényt





Mindennapi tevékenységek számokban kifejezve

15 év alatt 2.357 db önkormányzati menetrendi 
egyeztetés.

Évente több mint 1.000 lakossági megkeresés, 
utaspanasz.

Évi több mint 2.000 vasúti, és több mint 3.000 
autóbuszos SLA mérés.

2007-2014 között évi 130-150 db autóbusz-
menetrendet érintő módosítási csomag véleményezése 
2015-től a - VOLÁN Társaságok összevonása után – ez a 

szám módosult évente 50-60 db-ra. 
2019-től – a VOLÁNBUSZ-ba olvadástól – ez évi 15-20

csomag – de az érintett járatok száma, és a feladat 
komplexitása növekvő tendenciát mutat



Az utóbbi évek nagyobb projektjei

- 2015, 2018, 2020. A helyközi autóbusz közlekedés versenyeztetési 
eljárásának kidolgozása.

- 2016. Közlekedési Módszertani Iroda  beolvadása a szervezetbe.
- 2017. Vasúti közszolgáltatási szintellenőrzések (SLA) teljes körű 

kiterjesztése az autóbuszos területre.
- 2018-21. Kötöttpályás és nem kötöttpályás Menetrendi Összehangolás 

projekt 
- 2020-22. A járvánnyal kapcsolatos intézkedések szakmai 

háttértámogatása.
- 2021-22. A Menetrendi Felhívás alapján havi rendszerességű

Munkacsoportok vezetése a Közszolgáltatási Bizottsággal összhangban: 
Tarifa és kedvezmény, Agglomerációs, Menetrendi, SLA MCS, + Helyközivel 
helyi al-MCS (2022-től)
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Napi utasszámok Budapest és a MJV-k között 
(vasút, busz, telekocsi, 2015)

Vasút Busz Oszkár



Vasúti SLA eredmények (példa)
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ITF a Zsámbéki medencében

Integrált ütemes menetrend a Zsámbéki 
medencében (2008)



KTI-MÁV-VOLÁN menetrendi egyeztetés - 2009



Hálózati letisztítás: ütemes távolsági/országos autóbusz hálózat kialakítása (2012-2014)

• Pécs-Székesfehérvár-
Győr/Tatabánya, Pécs-Kaposvár-
Keszthely/Nagykanizsa-
Zalagerszeg összehangolás

• Szeged-Baja-Pécs és Budapest-
Kalocsa-Baja vonalak közös 
csatlakozási rendszert alkotnak 
Baján;

• Szeged-Solt-Székesfehérvár
vonalon, solti és dunaföldvári
csatlakozási rendszerek 
kialakítása;

• Békéscsaba-Debrecen 
viszonylat átalakítása



A kecskeméti Mercedes gyár dolgozóinak a 
kiszolgálását biztosító menetrend szerinti autóbusz-

hálózat beindítása és folyamatos korrekciója

Dunaújváros, Kiskunhalas
Szarvas városokból is van 
közvetlen dolgozói járat a 
gyárhoz.



BOSCH gyárba dolgozói szállítás
Északkelet-Magyarországon

2015. december 13-tól megvalósult fejlesztés:
• PILOT megoldás, az eredmények értékelése 

folyamatos, „Háztól a gyárig” 
• Hivatásforgalmi ellátás megerősítése
• 1.264 fő gyári dolgozó

Menetrendi integráció – 2011. Kisvárda
7 autóbuszvonal - 85 autóbuszjárat



Intermodalitás az Észak-nyugat Dunántúli régióban

GYSEV Zrt. és ÉNYKK Zrt. közreműködés:
- Püspökmolnári – Szombathely kombinált bérlet 
(2014. szeptember 1.)
- Zalaegerszeg – Körmend – Szentgotthárd kombinált 
bérlet (2014. október 1.)
- Nádasd – Körmend – Szombathely kombinált bérlet 
(2017. szeptember 1.)



Tarifális együttműködés - Püspökmolnári
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A főperon probléma és lehetőség:



További intermodális csomópontok

Balatonfüred IMCS Keszthely IMCS

További megvalósult intermodális (jellegű) csomópontok:
Zirc, Hatvan, Körmend, Szentgotthárd, Celldömölk, Kaposvár, Esztergom, Kőszeg
Előkészületben: 
Székesfehérvár, Bicske, Szombathely, Miskolc, Nyíregyháza, Vámospércs, 
Veszprém,   



Intermodalitás Hidas-Bonyhád vasútállomáson



Budapest agglomerációs közlekedés „átvétele”



Késő esti járatok ellenőrzése



Infrastruktúra-fejlesztések jobb kihasználása



Szolgáltatási  színvonal
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