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A fővárosi közlekedési stratégia (Budapesti Mobilitási Terv) 
megvalósításában kulcsszerepe van a BKV-nak

A BKV – mint a budapesti 
közösségi közlekedés 

legnagyobb szolgáltató 
társasága – közvetlenül 

érintett mind a BMT 
átfogó céljának, mind 

stratégiai céljainak 
megvalósításában 

– a BKV fejlesztéseinek a 
BMT célrendszerét kell 

szolgálniuk

Budapesti Mobilitási Terv: A jövőkép és a legfontosabb célok egymásra épülése



EREDMÉNY

A BKV fejlesztései kétféleképpen szolgálhatják a klímavédelmi célokat

KÖZVETLEN – saját kibocsátás csökkentése
KÖZVETETT – közösségi közlekedés 

vonzerejének növelése

Járműfejlesztések

Közlekedési infrastruktúra-fejlesztések

Telephelyi infrastruktúra modernizálása BKK szolgáltatási fejlesztések támogatása

A BKV környezeti terhelésének 
csökkentése

A környezeti szempontból hatékonyabb 
(fajlagos kibocsátás, területhasználat) 

közösségi közlekedés térnyerése az 
egyéni közlekedéssel szemben

A közösségi közlekedés a nagyvárosi mobilitás hatékony és fenntartható módja, a 
fejlesztése közvetlenül és közvetetten is hozzájárul a klímavédelemhez



A tavaszi járványügyi vészhelyzet időszaka alatt a közösségi közlekedés 
egyéb hasznai kerültek előtérbe…

…hosszú távon viszont továbbra is a közösségi közlekedés jelentős kihasználtságával 
érdemes tervezni (a soft mobilitási eszközök térnyerése mellett)
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A BKV közszolgáltatási teljesítményének és 
utasszámainak alakulása 2020-ban (100% = 2019. 

évi adatok)

Utasszám Férőhelykm-teljesítmény

• A BKV érdemi fennakadások nélkül 
biztosította a Főváros által elvárt 
teljesítményt (ez havi szinten még áprilisban is 
8%-nál kisebb teljesítmény-csökkenést 
jelentett), elérhető mobilitást nyújtva
mindazoknak, akik nem maradhattak otthon

• Az utasszám drasztikusan visszaesett, 
áprilisban az előző évi érték 14%-át sem érte el

• Bizonyos mértékű lemorzsolódás (és mobilitási 
igénycsökkenés) hosszabb távon is várható, de 
az utasok meghatározó része visszatért a 
járványhelyzet enyhülésével és a korlátozások 
megszűnésével párhuzamosan



A BKV, mint üzemeltető jövőképében kiemelten jelennek meg a 
klímavédelmet is érintő stratégiai célok – Tartalom 

Folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonal

Zöld BKV

A

B

JárműfejlesztésA/1

Közlekedési infrastruktúra fejlesztéseA/2

Háttérinfrastruktúra zöld fejlesztéseB/1

Közreműködés a BKK szolgáltatás-fejlesztéseibenA/3



A járműflotta megújításához kulcsfontosságú lenne a meglévő 
szerződések opcióinak lehívása

A/1 
JÁRMŰ

Solaris-
Škoda

Trollino
12 - 18

CAF 
Urbos
5 - 9

• Jelenlegi állomány: 35 db normál, 12 db hosszú jármű
• Szállítás alatt: 21 db normál, 5 db hosszú jármű
• További 51 db lehívására van lehetőség, legkésőbb 

2021. május 18-ig
• Az opció lehívásának forrásigénye meghaladja a 35 

Mrd Ft-ot
• Az opció lehívása jelentősen emelné a szolgáltatás 

színvonalát és megteremtené a járműoldali 
feltételeit a hálózati fejlesztéseknek

• Jelenlegi állomány: 30 db szóló (ebből 10 db 4. 
generációs), 27 db csuklós (ebből 11 db 4. 
generációs)

• További 50 db lehívására van lehetőség, 
legkésőbb 2020. november 30-ig

• Az opció lehívásának forrásigénye ~15 Mrd Ft
• További önjáró trolibuszokkal a vezetékhálózat 

kismértékű bővítése mellett akár 40-50 dízel 
autóbusz kiváltására is lehetőség lenne

A hamarosan lejáró opciók lehívása nem csak a járműpark megújítása, hanem a 
hálózati fejlesztések miatt is szükséges 
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Korrigált fajlagos karbantartási költségek a Volvo 
7700A típus esetén (1. év = 100%)

A BKV autóbuszflottája sürgősen megújításra szorul
A/1 

JÁRMŰ

A karbantartási költségek a 8. évet követően nagymértékű 
emelkedésnek indultak 
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Az autóbusz-állomány emissziós norma 
szerinti megoszlása (2020. szeptember)

A járművek mintegy 60%-a még mindig EURO 3, vagy 
ez alatti besorolású – ez nem fenntartható

• ~ 1000 db-os állomány, közel 40 féle típus, 13,6 éves átlagéletkor (hasznos élettartam: 10 év)
• 2012 óta a ciklikus megújításhoz szükséges 800 db új jármű helyett 285 db új jármű (ebből 193 db saját tulajdonú)

Az elöregedett flotta sem környezetvédelmi, sem gazdasági szempontból nem 
fenntartható!



Az autóbuszflotta megújítása során szerepet kell kapnia az 
alternatív hajtásrendszereknek is

A/1 
JÁRMŰ

ELEKTROMOSDÍZEL CNG

• Kiforrott, megbízható 
technológia

• Az új járművek 
környezetvédelmi besorolása 
kedvező, de az alternatív 
hajtásoknál magasabb emisszió

• Opciók további Mercedes 
Conecto járművekre, ezek 
lehívása a források függvénye

• Több éves üzemeltetési 
tapasztalat, megbízható 
technológia

• A dízelnél kedvezőbb emisszió
• A meglévő BKV-infrastruktúra 

mintegy 100 db jármű 
üzemeltetését teszi lehetővé

• Források rendelkezésre állása 
esetén ehhez hasonló volumen 
beszerzése tervezett

• Gyorsan fejlődő technológia
• Több éves üzemeltetési 

tapasztalat egy kiforratlan 
járművel

• Több tíz db-os flotta beszerzése 
tervezett források rendelkezésre 
állása esetén

• Az áramellátás biztosítása 
érdekében már most lépéseket 
kell tenni

Az EU Tiszta Járművek direktívája alapján a közeljövőben az új beszerzéseknél teret 
kell adni az alternatív meghajtásoknak is



A vasúti járművek felújítása jelentősen javítja az utaskomfortot 
és az energiahatékonyságot is

A/1 
JÁRMŰ

M3 JÁRMŰ 
UTASTÉRI 

KLÍMA

• Kísérleti szakaszban van a felújított M3 járművek utastéri 
klimatizálása

• Bármilyen megoldáshoz szükséges a szállító Metrowagonmash
hozzájárulása a garanciák megőrzése érdekében

• A fejlesztés forrása még nem tisztázott 

TATRA 
VILLAMOSOK 

KORSZE-
RŰSÍTÉSE

• Végéhez közelít a villamos járműállomány meghatározó típusának 
(320 db) korszerűsítéssel egybekötött nagyjavítása

• A megújuló hajtásrendszer a visszatáplálással együtt érdemi 
energiahatékonyság-javulást eredményez

ÚJ MILLFAV ÉS 
FOGAS-
KEREKŰ 

JÁRMŰVEK

• A Kormány 2,1 Mrd Ft támogatást nyújt a MILLFAV és Fogaskerekű 
járművek gyártásának előkészítésére

• A BKV ezt eszközbeszerzésre és tervezésre fordítja
• 2021 tavaszára várhatóan elkészülnek a prototípusok tervezéséhez 

és gyártásához szükséges dokumentumok



A Haller-delta megépítése lehetővé teszi a pesti fonódó 
villamoshálózat I. ütemének megvalósítását

A/2 
INFRA

• Várhatóan még az idei évben befejeződik a Haller-delta 
megépítése (Haller utca – Soroksári út)

• Az új vágánykapcsolat megteremti a lehetőségét annak, hogy 
a Haller utca irányából a villamosok a 2-es vonal északi 
irányába fordulhassanak – új lehetőségek:

• Keleti pályaudvar – Nagyvárad tér – 2-es vonal belvárosi 
szakasza – ez a kapcsolat az M3 metróvonal középső 
szakaszának pótlása során is kulcsszerepet kaphat

• Pesterzsébet – 2-es vonal belvárosi szakasza

• A projekt megvalósítása a Főváros 1,8 Mrd Ft közvetlen 
támogatásából történik

• Ez egy újabb lépés a korábbi évtizedekben széttöredezetté 
vált villamoshálózat integrációja felé

Ez a fejlesztés az első lépés egy, a budaihoz hasonlóan átszállásmentes kapcsolatokat 
biztosító pesti vonalhálózat kiépítéséhez



Az M3 vonalon megkezdődtek a déli szakasz átadás-átvételi 
eljárásai

A/2 
INFRA

• A tervek szerint október végén megtörténhet a déli szakasz (Kőbánya-Kispest – Népliget) 
átadása, melyet a középső szakasz lezárása követhet

• A középső szakasz négy lezárt állomásán (Arany János utca, Ferenciek tere, Corvin-negyed, 
Semmelweis Klinikák) már előrehaladott állapotban zajlanak a bontási munkálatok

Az M3 infrastruktúra-felújítás eredményeképpen a szolgáltatás színvonala mellett az 
energiahatékonyság is javulni fog



A közeljövőben a kötöttpályás hálózat további fejlesztése 
tervezett

A/2 
INFRA

• A trolibusz vezetékhálózatok 
kisebb fejlesztésekkel történő 
összekapcsolása tervezés alatt

• Budai Fonódó villamoshálózat II. 
üteme: a Budapesti Fejlesztési 
Központ tervezi a Szent Gellért 
térről a Műegyetem rakpart –
Pázmány Péter sétány –
Dombóvári út nyomvonalon futó új 
villamosvonalat

A kötöttpályás közlekedés fejlesztése fontos eleme egy fenntartható városnak

• A tervezett új Duna-hídon számolnak a villamosok jelenlétével, ami kapcsolódó hálózati 
fejlesztéseket is maga után vonhat

• Az opciós CAF villamosok érkezéséhez számos helyen pályafelújítás és megálló-korszerűsítés 
tervezett

Forrás: BFK Nonprofit Zrt.



A BKV együttműködik a Fővárossal és a BKK-val a közösségi 
közlekedési szolgáltatások fejlesztése érdekében

A/3 
SZOLG.

BŐVÜLŐ KERÉKPÁR-SZÁLLÍTÁSIVÓKUTAK AZ M3 VONALÁN

• Nyáron az M3 
metró 8 
állomásán 
rozsdamentes 
ivókutak kerültek 
átadásra a Hűsítő 
Budapest akció 
keretében 

• 2020. májusa óta a már meglévő 80 kocsi 
mellett további 62 villamoskocsin valósult meg 
a kerékpárszállítási lehetőség biztosítása

• A fejlesztéssel a budai fonódó hálózaton 
közlekedő valamennyi Tatra típusú villamoson 
szállítható kerékpár

A BKV kiemelt célja, hogy a Főváros és a BKK partnere legyen a fenntartható és a 
szolgáltatás színvonalát javító fejlesztésekben



Bár a telephelyi infrastruktúra súlya nem meghatározó a BKV 
energiafogyasztásában, a folyamatos fejlesztés itt is szükséges 

B/1 
HÁTTÉR
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A BKV energiamérlege 2019 
(költség alapján) 

Vontatási célú villamos energia

Vontatási célú gázolaj

Vontatási célú CNG

Ipari és szociális villamos energia

Ipari és szociális földgáz

Ipari és szociális egyéb

• A BKV évek óta részt vesz a Virtuális Erőmű programban és elnyeri 
az Energiatudatos Vállalat címet

• A BKV jelenlegi árszinten évi ~17 Mrd Ft-os energiaköltségének 
~80%-át a vontatási célú energia beszerzése teszi ki – a 
fennmaradó 20%-nak is csak egy részét teszi ki a telephelyi 
energiafogyasztás

• A BKV jelenleg 727 db felhasználási ponton használ fel energiát

• A szűkös beruházási források elosztása során elsőbbséget élveznek 
az utasok által közvetlenül is érzékelhető fejlesztések – ennek 
ellenére a BKV az elmúlt években közel 100 fejlesztést hajtott 
végre a telephelyek energiahatékonyságának javítása érdekében 
(kazáncsere, megújuló energiák alkalmazása, 
világításkorszerűsítés, nyílászárók cseréje, stb.)  

• A BKV telephelyeinek többsége energetikai szempontból elavult –
ez azt is jelenti, hogy sok esetben kisebb értékű fejlesztésekkel is 
jelentős eredményeket lehet elérni



A telephelyek zöld fejlesztése folyamatos
B/1 

HÁTTÉR

• Átadásra kerül a Kelenföldi Divízió autóbusz 
telephelyen a napelemekkel borított fedett 
busztároló

• A 200 kW-os összteljesítményű rendszer a 
telephely fogyasztásának ~9%-át fedezi

• Ezen a telephelyen történik az elektromos 
buszflotta töltése

NAPELEMES BUSZTÁROLÓ KELENFÖLDÖN

GEOTERMIKUS FŰTÉSRENDSZER A VJSZ KFT. 
TELEPHELYÉN

• A 2019-ben kiépített geotermikus fűtési rendszer 
következtében a VJSZ Kft. telephelye klímabarát 
fűtési módra állt át és összességében a fűtési 
költségek is mintegy 20%-kal csökkentek

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER A 
VASÚTI TELEPHELYEKEN

• 2020. nyarán tanúsításra került a vasúti 
telephelyek és a központi székház 
környezetközpontú irányítási rendszere, mely 
elősegíti a telephelyek környezetvédelmi 
kérdéseinek komplex kezelését

• Kiterjesztése tervezett a többi telephelyre is



A BKV kiemelt szerepet kíván vállalni a Főváros klímavédelmi 
elképzeléseinek megvalósításában, az élhető Budapest hosszútávú 

szolgálatában



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Bolla Tibor
vezérigazgató

BKV Zrt.


