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I. Nemzetközi környezet – az EU

Az Európai Zöld megállapodás

Az

európai
zöld 

megállapodás 
Az ipar mozgósítása 

a környezetbarát és körforgásos 
gazdaság érdekében

Az ökoszisztémák és a biológiai 

sokféleség megóvása és 
helyreállítása

„Senki ne maradjon ki” 

(méltányos átállás)

„A termelőtől a fogyasztóig”: 

méltányos, egészséges és 

környezetbarát élelmiszerrendszer 

Energia- és erőforrás-hatékony 

építés és korszerűsítés

A fenntartható és intelligens 

mobilitásra való átállás 
felgyorsítása

Az EU 2030-ra és 2050-re 

vonatkozó éghajlatvédelmi 
törekvéseinek fokozása

Tiszta, megfizethető és 

biztonságos 
energiaellátás

Az átállás finanszírozása

Szennyezőanyag-mentességi 
célkitűzés 

a toxikus anyagoktól mentes 
környezetért

Az európai 

éghajlati paktum

Az EU mint 

globális vezető

A kutatás mozgósítása 

és az innováció 
előmozdítása

Az EU gazdaságának 

átalakítása a 

fenntartható jövőért

Új növekedési stratégiaként az EU-t 
olyan igazságos és virágzó 

társadalommá kívánja alakítani, 
amely modern, erőforrás-hatékony 

és versenyképes gazdasággal 
rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik 

a nettó üvegházhatású gáz-
kibocsátás, és ahol a gazdaság 

növekedése nem erőforrásfüggő.

Európai zöld megállapodás (COM/2019/640)



I. Nemzetközi Környezet – az EU
Az Európai Unió közlekedéspolitikája: fenntartható és intelligens

Mérföldkövek
2030-ig:
• az európai utakon legalább 30 millió kibocsátásmentes 

jármű fog közlekedni;
• 100 európai város lesz klímasemleges;
• a nagy sebességű vasúti közlekedés megkétszereződik;
• az 500 km-nél rövidebb útvonalú, menetrend szerinti 

közösségi közlekedés karbonsemleges lesz az EU-ban; 
• az automatizált mobilitást széles körben fogják 

alkalmazni;
• a kibocsátásmentes hajók alkalmassá fognak válni a 

piaci bevezetésre.
2035-ig:
• a kibocsátásmentes nagy légi járművek alkalmassá 

fognak válni a piaci bevezetésre.
2050-ig:
• szinte az összes személygépkocsi, kisteherautó, 

autóbusz és új nehézgépjármű kibocsátásmentes lesz;
• a vasúti teherforgalom megkétszereződik;
• a nagy sebességű vasúti forgalom 

megháromszorozódik;
• A törzshálózat esetében működőképessé válik a 

fenntartható és intelligens, nagy sebességű 
összeköttetéssel rendelkező közlekedésre felszerelt 
multimodális transzeurópai közlekedési hálózat.

• A közlekedésből származó üvegházhatású gázkibocsátás 
90%-os csökkentése 2050-ig;

• Digitalizáció
• Nagyobb hangsúly a vasúti és vízi áruszállításnak
• Környezeti hatást tükröző árak
• A fenntartható alternatív közlekedési üzemanyagok 

kínálatának növelése
• A szennyezés csökkentése

Fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégia (COM(2020)789)



I. Nemzetközi környezet – az EU

Fit for 55: Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzéseinek 

megvalósítása a klímasemlegesség érdekében (COM(2021)550)
Cél:az ÜHG kibocsátás 55%-os csökkentése 2030-ra az 1990-es szinthez képest 

Közúti közlekedés
Az ETS kiterjesztése a közlekedésben és az 
építőiparban használt üzem- és 
tüzelőanyagokra 2026-től

Közlekedés és 
kibocsátáskereskedelem (ETS)

Tisztább közúti közlekedés Tiszta közlekedési üzemanyagok és 
fenntartható üzemanyag használat

Légi közlekedés
• Szigorúbb felső határok az EU-n belüli

járatokra vonatkozó kibocsátási
egységek számát illetően, a jelenlegi
szintről évente 4,2%-os csökkentéssel

• 2026-ra az ingyenes kibocsátási
egységek teljes megszüntetése

• Az Európán kívüli járatok bevonása a
CORSIA nemzetközi
kibocsátáskompenzációs rendszerbe

Tengeri közlekedés
Az ETS fokozatos kiterjesztése a tengeri 
közlekedésre 2023-tól 3 éves bevezetési 
időszakkal. Az EU-n belüli forgalom teljes 
egészének, az EU-n kívüli forgalom 50%-
ának bevonása az ETS hatálya alá

Személygépkocsik CO2

kibocsátásának csökkentése:
2025: 15%
2030: 55%

2050: 100%

Kisteherautók CO2 kibocsátásának 
csökkentése:

2025: 15%
2030: 50%

2050: 100%

A kibocsátásmentes gépkocsik 
értékesítésével összhangban bővíteni 
kell a töltőkapacitást. Elektromos 
töltés esetén 60, hidrogénnel történő 
töltés esetén 150 kilométerenként 
legyen töltési lehetőség a főbb 
autópályákon

Új megújuló energia irányelv a megújuló 
energiaforrások közlekedési ágazatba történő 
kiterjedtebb használatának szolgálatában

ReFeulEU: a légi közlekedés dekarbonizációjának
felgyorsítása 

FuelEU: a tengeri CO2 mentesítés felgyorsítása 
megújuló és alacsony CO2 kibocsátású 
üzemanyagok és technológiák révén



Közlekedéspolitikai stratégiai irányok – az EU és a hazai 

stratégiai környezet
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Hazai stratégiai környezet

3200 Mrd Ft-nyi közúti fejlesztés, 
6000 Mrd Ft-nyi vasúti infrastruktúra és 

gördülőállomány fejlesztés, 
reptérfejlesztési program kidolgozása, 

a hajózás feltételeinek javítása

infrastruktúra fejlesztés
gördülőállomány fejlesztés

versenyképesség javítás
a szolgáltatási színvonal 

javítása
klímasemlegesség

innovatív megoldások
magyar hozzáadott érték

Alágazati
stratégiai 

célok



Teljesítmény, utasszám és a költségtérítési igény

alakulása a helyközi személyszállítási közszolgáltatásban
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A 2022. évi szolgáltatói terv költségtérítési igény és a költségvetési 

törvényben az e célra előirányzott összeg
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Közösségi közlekedés
Cél: Versenyképes alternatívává válni az egyéni közlekedéssel szemben

Versenyképesség erősítése:

• tarifális intézkedések
• elektronikus értékesítés 

fejlesztése 
• a menetrendi 

párhuzamosságok 
funkcionális csökkentése

• menetrendi fejlesztések,
• Járműállomány 

megújítása
• Helyi-helyközi integráció

A közösségi közlekedés:
legyen
- környezettudatos,
- utasbarát,
- innovatív,
- fenntartható,
- integrált,
- rugalmas.



Az országos szolgáltatói tarifaközösség

kialakítása



Az országos szolgáltatói tarifaközösség kialakítása - előzmények

Az egyes állami tulajdonú közösségi közlekedési társaságok egységes csoportszintű tulajdonosi 

struktúrájának kialakításáról szóló 2051/2020. (XII. 30.) Korm. határozat alapján létrejött a MÁV-VOLÁN 

Csoport többek között annak érdekében, hogy kialakításra kerüljön a szolgáltatói tarifaközösség.

A szolgáltatói tarifaközösség kialakítása érdekében 2021. év elején létrejött egy Munkacsoport a BFK Zrt; a

GySEV Zrt; MÁV-HÉV Zrt; a MÁV-START Zrt, a VOLÁNBUSZ Zrt; a KTI Nonprofit Kft; valamint az ITM

Közlekedési Szolgáltatási Főosztály szakembereivel.

Célja: a feladatok elvégzéséhez szükséges hatástanulmányok elkészítése, a jelenlegi jogszabályi környezet

felülvizsgálata, valamint a jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatok előkészítése volt.

Eredmények:

 elkészült a Szolgáltatási Tarifaközösség munkaanyag, valamint a

 a szükséges jogszabály-módosító javaslatok kidolgozása is megtörtént.
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A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

2021. december 17-én kihirdetésre került a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2022. január 1-jével hatályba lépő módosítása.

A módosítás:

 bevezeti az integrált és az összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos

fogalmakat, megállapítja az új díjtermékek alapvető törvényi kereteit,

 pontosítja a testkamerákkal kapcsolatos rendelkezéseket és

 az autóbuszos hatóság jogkörét.

Szükséges a minden közlekedési ágra egységes, integrált jegy- és tarifarendszer kialakítása, amelynek

segítségével igény esetén egy jegy, illetve bérlet alkalmazásával lehetséges az utazás a közösség területén

belül.
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Az Sztv. integrált és összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatással

kapcsolatos rendelkezései – általános törvényi szabályok

Az Sztv. I. Fejezetének 2. Értelmező rendelkezések alcíme az alábbi fogalmakkal került kiegészítésre: 

 integrált személyszállítási közszolgáltatás: az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk m) pontja szerinti

összekapcsolt szállítási szolgáltatások

 összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatás: integrált személyszállítási közszolgáltatásnak nem

minősülő, meghatározott földrajzi területen azonos díjtermékekkel igénybe vehető azon országos,

regionális, elővárosi illetve helyi személyszállítási közszolgáltatások, valamint ezekhez kapcsolódó vízi

személyszállítási közszolgáltatások összessége, amelyeket – az Sztv. 5. §-ban meghatározottakra

tekintettel - két vagy több közlekedési szolgáltató a megrendelő vagy megrendelők által jóváhagyott

együttműködési megállapodás alapján végez,

 összekapcsolt díjtermék: összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító

bérlet vagy menetjegy, amely az Sztv. 5. § (3) és (4) bekezdés szerinti, vagy a 32. § (2) bekezdés szerinti

együttműködési megállapodás alapján kerül alkalmazásra,

 integrált díjtermék: integrált személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító bérlet és

menetjegy, amely az Sztv. 5. § (3) és (4) bekezdés szerinti vagy a 32. § (2) bekezdés szerinti

együttműködési megállapodás alapján kerül alkalmazásra.
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Az Sztv. integrált és összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatással

kapcsolatos rendelkezései – általános törvényi szabályok

Az Sztv. az alapfogalmak meghatározásán túl előírja, hogy

- az országos, regionális, elővárosi vagy helyi személyszállítási közszolgáltatást

végző közlekedési szolgáltató köteles más közlekedési szolgáltató által vagy

egyéb értékesítési helyen értékesített, a szolgáltató járataira szóló jegyet, bérletet,

valamint összekapcsolt és integrált díjterméket elfogadni, továbbá más

közlekedési szolgáltatóval a bevételek megosztásáról, elszámolásáról, a

szociálpolitikai menetdíj támogatás igénylésével kapcsolatos feladatokról, és az

ellentételezés részletes szabályairól írásban megállapodni [Sztv. 32. § (2) ],

valamint, hogy

- a szociálpolitikai menetdíj-támogatást kedvezményes összekapcsolt és

kedvezményes integrált díjtermékek vonatkozásában a személyszállítási

közszolgáltatást nyújtó közlekedési szolgáltató vagy a közlekedésszervező az Sztv.

5. § (3) és (4) bekezdés, vagy a 32. § (2) bekezdés alapján kötött

megállapodásban rögzített díjrészesedés szerinti arányban, a szociálpolitikai

menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló

jogszabály szerint igényelhet [Sztv. 33. § (3a) ].
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Az integrált és összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos

végrehajtási és részletszabályok

A törvénymódosítással az új díjtermékek törvényi szabályai kerültek előírásra, az ezzel kapcsolatos

végrehajtási és részletszabályokat az egyes személyszállítási szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek

módosításáról (a vasút-villamos üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes személyszállítási szolgáltatási tárgyú

kormányrendeletek módosításáról) szóló előterjesztés tartalmazza.

Az előterjesztés 2022. év elején elkészült, elfogadásra került, áprilisban várható annak kihirdetése.
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Az integrált és összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos

végrehajtási és részletszabályok

Az előterjesztés az alábbi módosításokat tartalmazza:

1. a munkába járás költségtérítéséről szóló 39/2010 (II.26.) Korm. rendelet kiegészítése szükséges a

területi alapú bérletek munkáltató általi elszámolhatósága érdekében,

2. a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet kiegészítésre kerül a helyi és helyközi, valamint több szolgáltató

által biztosított helyközi utazási jogosultságot tartalmazó összekapcsolt díjtermékek utáni támogatás

számításának és igénylésének szabályaival,
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Az integrált és összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos

végrehajtási és részletszabályok

 3. az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló

271/2009 (XII. 1.) Korm. rendelet kiegészítésre, pontosításra szorul többek között a területi alapú

díjtermékek értékesítésével, az elektronikus bérletekkel kapcsolatban,

 4. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

pontosítása szükséges az új díjtermékek bevezetésének lehetősége miatt (utazási kedvezmények

biztosításának előírása az összekapcsolt és integrált személyszállítási közszolgáltatás esetén).
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A személyszállítást érintő, további jogalkotási tervek, feladatok

17

 A további egyes, jelentős költségvetési hatással rendelkező összekapcsolt

díjtermékek bevezetésére külön előterjesztésben kerül sor a későbbiekben a

Kormány döntésétől függően.

 Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra

vonatkozó közforgalmú menetrend készítéséről, az egységes egyeztetési

eljárásról, valamint az országos, regionális és elővárosi személyszállítások

keretében nyújtandó alapellátás meghatározásának részletes szabályairól szóló

miniszteri rendelet kidolgozása jelenleg folyamatban van.



Az országos szolgáltatói tarifaközösség kialakítása

A tarifaközösséggel elsődlegesen elérni kívánt célok:

 a közösségi közlekedés használatának egyszerűsítése, versenyképessé tétele,

vonzerejének javítása egységes viteldíj (tarifaszint) alkalmazásával;

 a szolgáltatók számától független, egyetlen díjtermék megváltásának biztosítása

(elsődleges célcsoport: a naponta ingázó utasok); nem a szolgáltatókhoz, hanem az

utazáshoz kötött díjtermék;

 a helyközi személyszállítási közszolgáltatást ellátó minden közlekedési ágra egységes

jegy- és tarifarendszer kialakítása,

 olyan díjtermékek biztosítása, melyek az utazás közbeni átszállás/módváltás lehetőségét

többletköltség nélkül biztosítják (az átszállást tartalmazó díjtermék nem kerülhet többe,

mint az átszállás nélküli díjtermék – az átszállásra kényszerülő utasok ugyanolyan vagy

alacsonyabb mértékű díj fizetése mellett is eljuthassanak úti céljukhoz, mint az azt átszállás

nélkül, közvetlenül elérő utasok);

 rugalmas útvonal- és eszközválasztási lehetőség, nagyobb mobilitás biztosítása az

utasoknak, a szolgáltatók kínálatát összeadva;

 intermodális, elektronikus csatornákon megváltható díjtermékek elérhetővé tétele.



Az országos szolgáltatói tarifaközösség kialakítása

Helyközi közlekedés – kilométer alapú díjszabás:

 A díjképzés jelenlegi, övezeti jellege 

több szolgáltató igénybe vétele esetén 

az utas számára többletdíjat 

eredményez;

 Cél: opcionálisan km sűrűségű 

tarifatábla bevezetése, ahol az utasok 

számára a menetdíj a valós utazási 

távolság alapján kerül megállapításra;

 A km alapú tarifatételek a jelenlegi 

övezeti tarifatételekhez a lehető 

legközelebb álljanak, de a nagyobb 

távolságok felé haladva degresszíven 

változzanak;

 Több árazási alternatíva lett 

megvizsgálva, abból a szempontból is, 

hogy több szolgáltató igénybe vétele 

esetén se legyen magasabb a 

díjtétel a jelenleginél

Jelenlegi díjszabás

1. alternatíva

2. alternatíva



Elektronikus értékesítési csatorna kedvezmények

2017. december 12-től:

• 5-10-20 csatornakedvezmény a belföldi vasúti menetjegyekre és felárakra:

- 5% engedmény a pénztári árhoz képest az automatából vásárolt, illetve 

az interneten vásárolt és automatából kinyomtatott jegyekre;

- 10% engedmény a pénztári árhoz képest az interneten vásárolt 

e-vonatjegyekre (otthon nyomtatott vagy kinyomtatás nélkül bemutatva)

- 20% (10+10%) engedmény a pénztári árhoz képest a megjelölt 

peremidős vonatokra vásárolt e-vonatjegyekre 

Megjegyzés: az idei menetrendi évben már nincs olyan vonat megjelölve, amire a 20% kedvezmény 

érvényesíthető.



Elektronikus értékesítési csatorna kedvezmények

Adatok (MÁV-START belföldi értékesítés):

Részesedés a belföldi jegydarabból:

Csatorna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Automata 2,70% 2,90% 3,10% 2,70% 4,90% 7,70% 10,80% 13,40% 14,50% 14,30% 15,30% 11,80%

Online 
összesen 1,60% 1,90% 3,00% 3,90% 5,00% 6,00% 6,60% 8,20% 13,30% 19,60% 25,10% 28,40%

Internet 1,60% 1,90% 3,00% 3,90% 5,00% 6,00% 6,60% 8,20% 12,00% 13,30% 12,70% 9,10%

MÁV app 0,00% 1,20% 6,30% 12,40% 19,30%

Összesen 5,90% 6,70% 9,10% 10,50% 14,90% 19,70% 24,00% 29,80% 41,00% 53,50% 65,50% 68,60%



Elektronikus értékesítési csatorna kedvezmények – műszaki fejlesztések

MÁV-START automaták üzembe helyezése:

- 2010-2013 nyaráig 14 automata a 3 fejpályaudvaron + Kelenföld, Ferihegy, Pestszentlőrinc
- 2013 nyarán 48 automata lett telepítve a 100a és a 120a vonalon
- 2015: további 10 automata lett telepítve Kelenföld és Bp-Keleti állomásokra
- 2016: további 42 automata lett telepítve 30a vonalra és nagyobb vidéki állomásokra
- 2018 nyara: a korábbi e-ticket átvételi automaták csak bankkártyás fizetéssel jegyvásárlásra is 
alkalmas automatákká lettek alakítva (54 db)
- 2021: első félév folyamán a régi szoftver cseréje JÉ szoftverre, a régi szoftverből IC pót- és 
helyjegy nem vásárolható, ami magyarázza a csatorna visszaesését
- 2021 Q4: új beszerzésű automaták telepítésének megkezdése a fejpályaudvarokon és a 30a 
vonalon 
- 2022 nyarára a beszerzett 275+100 db telepítve lesz az elővárosi vonalakon, a Balaton partján 
és a vidéki állomásokon



Elővárosi/regionális személyszállítási 

közszolgáltatásokkal végzett 

helyi közlekedési közszolgáltatások



Elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatások

 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 5. §

(3) bekezdésének a) pontja alapján az ITM-nek jelenleg 30

várossal van Megállapodása az elővárosi/regionális

személyszállítási szolgáltatásokkal végzett helyi

személyszállítási közszolgáltatások ellátására vonatkozóan.

 A helyi személyszállítási közszolgáltatás – mint önként vállalt

közfeladat – ellátását felvállaló önkormányzatoknak a

Megállapodás aláírásával lehetőségük nyílik az érintett

elővárosi/regionális járatok helyi közlekedésbe történő

integrálására a helyi díjtermékek elfogadásával.



Jelenlegi partner önkormányzatok:

Ajka

Bátonyterenye

Békéscsaba

Csongrád

Eger

Érd

Esztergom

Gödöllő

Gyöngyös

Győr

Karcag

Kecskemét

Keszthely

Komárom

Lenti

Mosonmagyaróvár

Nagykanizsa

Orosháza

Pápa

Siófok

Sopron

Székesfehérvár

Szentes

Szolnok

Szombathely

Tata

Tiszafüred

Vác

Veszprém

Zalaegerszeg



A jelenlegi együttműködések alapját jelentő konstrukció lényege:

 a településeken belüli utazásokra vonatkozik,

 helyi díjtermékekkel is igénybe veheti a lakosság a kijelölt helyközi járatokat,

 ezért a többlet szolgáltatásért a helyi ellátásért felelős Önkormányzat a

helyibe bevont helyközi teljesítmény után a szűkített önköltség 10 %-át fizeti

térítésként a szolgáltató részére.

A megállapodás változatlan menetrend mellett érvényes.

Komplex takarékossági intézkedés tehát, ha a helyi közlekedésbe bevonásra

kerülnek helyközi járatok, mert

 kínálatbővítést jelent a helyi tarifatermékeket használó számára,

 költségcsökkentési lehetőség, mivel a helyközi járatok kiválthatnak helyi járatokat.



A helyközi-helyi integráció és az együttműködések gyakorlata

Az elmúlt időszakban létrejött megállapodások jellemzői általánosságban:

 megkötésükhöz menetrendi módosítás is kapcsolódik,

 a helyi járatok teljesítménye és eszközigénye csökken,

 a helyközi teljesítmény van, hogy kis mértékben növekszik.

Törvényi követelmény, hogy az egyes közlekedési módok közötti észszerű

munkamegosztásra kell törekedni. Alapvetően fontos a hatékonyság, de nem lehet

minden fejlesztést ennek alávetni, következő szempontokra is figyelemmel kell

lenni.



Az észszerűség megkívánja tehát, hogy a megállapodás eredményeként

 ne legyen érezhető minőség romlás a helyközi közszolgáltatásban. Ne
alakuljon ki pl. zsúfoltság, zavaró menetidő növekedés, vagy esetleg
csatlakozás mulasztása, stb.

 ha a helyi ellátásért felelősnél várható költségmegtakarítás, nem várható el a
helyközi ellátásért felelőstől, hogy a nála jelentkező többletköltséget és negatív
bevételhatást megtérítse,

 a helyközi utazásokból származó bevétel ne csökkenjen annak révén, hogy 
a teljes viszonylat helyett csak a településen kívüli részre vált jegyet a helyi 
díjtermékkel rendelkező helyközi utas. 

Összességében nézve tehát fontos a minőség fenntartása a helyközi utasok 
számára, és hogy ne jelentkezzen többlet finanszírozási igény a helyközi 
szektorban, se többlet költségből, se elmaradó bevételből származó.



Munkacsoporti feladatok

Annak érdekében, hogy az ellátásért felelősök, és a szolgáltató között

megfelelően hatékony együttműködés alakulhasson ki, munkacsoport jött létre 2022

januárban.

Az ITM-KTI-VOLÁNBUSZ szakemberekből álló munkacsoport feladata, hogy

 felmérje a jelenlegi igényeket és körülményeket,

 felmérje a megállapodások végrehajtása során alkalmazott gyakorlatot,

 az ITM – mint helyközi ellátásért felelős – által meghatározott szempontok alapján

tegyen javaslatot esetlegesen új megállapodás mintára,

 tegyen javaslatot az ilyen jellegű ügyek egységes eljárásrendjére.



Agglomerációs közlekedés



Fővárosi elővárosi közlekedés

Célok:

 az elővárosi és a helyi közösségi közlekedés integrált jellegének megőrzése

 a szolgáltatási színvonal fenntartása és javítása

 az utazóközönség zavartalan és folyamatos ellátása

 fejlesztések megvalósítása a szolgáltatási színvonal fenntartására és javítására

 A Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes lebonyolítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat döntött arról, hogy a Budapest környéki elővárosi közösségi közlekedés
egységesen állami megrendelési és lebonyolítási keretek között működjön.

 A Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről szóló 1346/2016 (VII. 6.) Korm. határozat jelölte
ki az NFM-et, hogy az agglomerációs közszolgáltatási szerződéseket kösse meg a MÁV-HÉV Zrt.-vel és a
Volánbusz Zrt.-vel.

 A helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő
ellátására megállapodást kötött tíz agglomerációs önkormányzattal: Gyál, Pécel, Remeteszőlős, Solymár,
Szigetszentmiklós, Törökbálint, Nagykovácsi, Diósd, Budaörs, Budakeszi.

Az ITM - Budapest Főváros Önkormányzata közötti Megállapodások 2022. december 31-ig
meghosszabbításra kerültek.
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Agglomerációs közlekedési hálózat és teljesítménye



Fejlesztések az autóbuszos agglomerációs közlekedési hálózaton

 Buszbeszerzési program

 Szóló

 MAN Lions City (A21) -> 
Mercedes-Benz eCitaro

 Csuklós

 Volvo 7900 ->
Mercedes-Benz Conecto G

 További földgázüzemű és elektromos
buszok beszerzése

 Hálózati fejlesztések

 Dél-Budai agglomerációs
hálózat átalakítása (2019)

 Szigetszentmiklósi hálózat bővítése
(2019)

 Solymár vasútállomás
elérhetőségének javítása (2021)

 Budakeszi, Patak utca
hálózatba vonása (2022)



Újdonság a magyar közösségi közlekedés 

palettáján – a vasút-villamos (tram-train)



Tram-train Szeged és Hódmezővásárhely között 

 A cél: egyazon viszonylattal kihasználni a városi vasút feltárási

és a városközi vasút gyorsasági képességét.

 A forgalom 2021. november 29-én beindult egy csökkentett,

menetrenddel, melyen 2022. január 10-én történt csúcsidei

bővítés, ill. a hétvégi éjszakai közlekedés is beindításra került.

 A beindulást számos műszaki probléma nehezítette, eseti

jelleggel a közlekedést csökkenteni, ill. részszakaszon pótolni

kellett. A futástulajdonságok miatt egyelőre a járműveknek csak

80 km/h sebességre van engedélyük a megrendelt 100 km/h

helyett, a javítások a probléma elhárítására zajlanak. A teljes

menetrend ezt követően vezethető majd be, beindulása 2022. II.

negyedévében várható.

 A tram-train a teljes menetrend beindulásáig ingyenes marad,

utána pedig új díjszabási rendszer is beindításra kerül,

zónatarifák és ahhoz csatlakozó buszos tarifa kialakításával.

 Később a vasúttal el nem látott környező településekről buszos

ráhordás is tervezett.

Megrendelői feladatok:

 MÁV-START vasúti személyszállítási

közszolgáltatási szerződésének

módosítása megtörtént

 Szeged MJV és ITM közötti

megrendelői megállapodás

előkészítése megtörtént



A vasút-villamos új díjszabási rendszere, a zónatarifa 

Hódmezővásárhely (1. zóna) 

Algyő (2. zóna)

Szeged (3. zóna)

A vasút-villamos útvonala 3 zónatarifa szakaszból áll:



A vasút-villamos új díjszabási rendszere, a zónatarifa 

Hódmezővásárhely (1. zóna) 

Algyő (2. zóna)

Szeged (3. zóna)

Rendszeres utazásra szolgáló bérletek (dolgozó és 90%-os kedvezményes)

Bérletfajták: Érvényességi terület:

Egyzónás bérlet: Hódmezővásárhely 

közigazgatási határon belül

Kétzónás bérlet: Szeged – Algyő, vagy 

Algyő – Hódmezővásárhely között

Kétzónás kombinált bérlet: Szeged helyi forgalomban és 

Szeged – Algyő között a vasút-villamoson

Háromzónás bérlet: Szeged – Algyő – Hódmezővásárhely, 
a vasút-villamos teljes útvonalán

Háromzónás kombinált bérlet: Szeged helyi forgalomban és 
Szeged – Hódmezővásárhely között 

a vasút-villamoson



A vasút-villamos új díjszabási rendszere, a zónatarifa 

Hódmezővásárhely (1. zóna) 

Algyő (2. zóna)

Szeged (3. zóna)

Egyszeri utazásra érvényes jegyek 
(teljesárú, 33%-os, 50%-os és 90%-os kedvezményes)

Jegyfajták: Érvényességi terület:

Egyzónás jegy: Hódmezővásárhely 

közigazgatási határon belül

Kétzónás jegy: Szeged – Algyő, vagy 

Algyő – Hódmezővásárhely között 

a vasút-villamoson

Háromzónás jegy: Szeged – Algyő – Hódmezővásárhely, 
a vasút-villamos teljes útvonalán

Kerékpárjegy: A vasút-villamos teljes útvonalán 

(csak teljesárú)

Kutyajegy: A vasút-villamos teljes útvonalán 

(csak teljesárú)



Alágazati együttműködés -

Menetrendi összehangolási folyamat



A menetrendi összehangolás elvei 

 Az átfogó közlekedéspolitikai elv az, hogy a hálózaton egységes

menetrendi szerkezet alakuljon ki, melyen a gerinchálózati

szerepet (egyes hálózati hiányosságoktól eltekintve) a vasút

szolgálja ki, az autóbuszos hálózat erre el- és ráhordást

biztosít,

 míg a vasúttal el nem látott térségek közlekedését az autóbusz

biztosítja,

 A menetrendek áttervezése folyamatosan zajlik, sok esetben

nagyobb volumenű vasúti módosításokhoz kapcsolódva alakul ki

az újragondolt buszközlekedés egyes térségekben a 2018-ban

létrejött Irányító Bizottság koordinálásában

 Mivel a vasúti menetrend alapszerkezete ütemes, az

autóbusz-közlekedésben is ez a folyamat több viszonylat

ütemesítését hozta magával, a hivatásforgalom szempontjából

fontos időfekvések megtartása mellett.
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Éves menetrendek társadalmasítása

 2021 júliusában először biztosított az ITM lehetőséget a hazai

vasúttársaságok jövő évi menetrendi terveinek online

véleményezésére.

 A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. honlapján

kialakított felületen kísérleti jelleggel megtörtént a menetrendi

tervezetek szélesebb körű, online véleményeztetése.

 Több mint háromezer észrevétel, többnyire érdemi, előremutató

javaslatok, módosítási ötletek érkeztek be.

 Számos kínálatbővítést 2021. december közepétől bevezettünk

annak érdekében, hogy a vasúti szolgáltatások minél előbb még

jobban illeszkedjenek a közlekedők elvárásaihoz.

 2022-ben a program folytatódik, a tervek szerint immár az

autóbuszos alágazat főbb, struktúrát is érintő módosításai is

bemutatásra kerülnek.



2022. áprilisi vasúti menetrendi fejlesztések

 2022. április 3-án lép életbe az 1. sz. menetrendi módosítás, mellyel

számos finomhangolás mellett egyes forgalmi fejlesztések is

megvalósulnak:

 Meghosszabbodik a Tisza-tó Expressz útvonala: a 2021-ben indított

járat Tiszafüred helyett már Balmazújvárosig fog közlekedni, a Hortobágyi

Nemzeti Park kirándulóhelyeinek is kedvezőbb megközelítést biztosítandó.

 Kazincbarcikáról vasárnap délután közvetlen budapesti járat indul a

csúcsidei mentesítés és a térség jobb közlekedési bekapcsolása

érdekében.

 További bővítések történnek a balatoni előszezoni és főszezoni

forgalmat illetően, Pécs és Nagykáta térsége is kap új eljutást,

Nyíregyházáról pedig plusz vonat indul a déli partra, amely Debrecen

térségében is számos helyen megáll. Ezzel a járattal (Panoráma

Expressz) Debrecenbe és térségébe is megérkezik a KISS emeletes

motorvonat.

 Budapest és Zalaegerszeg között bővül az IC vonatok üzemideje, a 2021

decemberében a Nyíregyháza-Budapest IC viszonylaton is megtapasztalt

fejlesztési program megy tovább, hogy minél szélesebb üzemidőben

elérhetők legyenek a megyei jogú városokat a fővárossal összekötő

gerincjáratok.



Menetrendi fejlesztések Debrecen térségében

 A térségben a közelmúltban több módosítás is történt, különböző forgalmi célok

érdekében:

 2021-ben a kerékpáros forgalmat segítendő beindult a Tisza-tó Expressz, amely

idén hosszabbított útvonalon közlekedik már.

 2021 decemberében bővült a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza IC-k üzemideje,

immár a hét minden napján van 20:07-kor vonat a fővárosba és onnan 5:23-kor

Debrecenbe.

 A regionális forgalomban is számos bővítés történt meg:

 Püspökladány és Debrecen között a reggeli csúcsidei szolgáltatás

bővült ki, immár negyedóránként elérhetők járatok ebben az időszakban,

melyhez az IC vonatok szakaszos felármentessége is besegít

 a délutáni csúcsidőben Nagykereki felé létesült új kapcsolat (ind.: 18:21);

 a Debrecen-Nyírábrány vonalon a nagycserei állomás biztosítóberendezés

fejlesztését követően a sűrűbb menetrend ütemesebbé is vált;

 Csenger és Mátészalka felől a reggeli csúcsidőben új debreceni eljutási

lehetőség nyílt meg (érk.: 8:01);

 Nyíradony térségének is új járat biztosít eljutást reggel (érk.: 7:18).

 Nyíregyháza-Újfehértó-Nagykálló térségében számos autóbuszjárat

ütemesítésre került és vasúti ráhordások létesültek több átszállóhelyen.

 A 108-as sz. vonali vágányzárat követően InterRégió vonatok fognak indulni

Debrecen és Eger között, a személyvonati közlekedést felváltva, a megyei jogú

városok jobb összekapcsolása érdekében.



Intermodális csomópontok



Intermodális csomópontok fejlesztése
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Hatékony közösségi közlekedési 

rendszer

Közlekedési módok közötti kapcsolat 

megteremtése

Utazási láncokat, átszállásokat magas 

szintű szolgáltatásokkal biztosító 

csomópont



Debrecen Intermodális Közlekedési Központ építése

és Főpályaudvar rekonstrukció előkészítése
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A tervezett IMCS földszinti alaprajza

Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. 

évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat 

ÚJRATERVEZÉS

• új 500 db férőhelyes P+R parkolóház kialakítása és hozzá 

kapcsolódóan helyi és helyközi autóbusz állomás tervezése,

• 23 db busz rövididejű tárolási lehetőség biztosítása,

• „A” és „C” aluljárók a Petőfi tér és a Felvételi Épület közötti 

szakaszon aluljárók tervezése,

• vasútállomás épületének rekonstrukciója,

• további 115 db felszíni személygépkocsi parkolóállás, 10-10 db 

K+R és taxiállás és 210-250 db B+R parkoló elhelyezésének 

biztosítása,

• 4-es és 47-es főutak csatlakozásának biztosítása,

• környezetrendezés.

Tervezett műszaki tartalom



Járműállomány megújítása



Járműállomány megújítása

 Az autóbusz-beszerzések 2018 óta

tartó jelentős felgyorsításával

fenntartható pályára került a járműpark.

 Elővárosi közlekedésben elektromos és

CNG buszok, országos közlekedésben

pedig a dízel buszok beszerzésének

folytatása tervezett,

 cél a jelenlegi 12 éves járműállományi

életkor fokozatos csökkentése.

 Ennek érdekében 2010 és 2021 között

több mint 3400 db új és újszerű

autóbusz került beszerzésre, 2021 és

2025 között pedig több mint 2700 db

tervezett, mellyel az érkező évenkénti új

darabszám növekedése teremthető

meg.



A vasúti gördülőállomány megújítása
a hazai közlekedés gerince a vasút

63 (MÁV) és 20 (GYSEV) forgalomba állt új FLIRT

78 forgalomba állt IC+ , 27 gyártás alatt
26 forgalomba állt KISS, 2022 végéig további 14
8 tram-train után majd még 4 opció

115 mozdony és 50 akkumulátoros motorvonat 
beszerzése tervben
71 HÉV jármű beszerzése tervben



Új IC+ 1. osztályú kocsik indítása a térségben
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 A Kormány programjával összhangban 70 db IC+ kocsi gyártása

ütemterv szerint jelenleg is folyik a szolnoki járműjavító telephelyen,

jelenleg 35 db többcélú kocsi már forgalomba került, a 70 db-os

széria második 35 db-os üteme, azaz az 1. osztályú kocsik

közül is közlekedik már 8 db, a többi gyártása folyamatban van.

 2021. október 11-től indult bizonyos IC vonatokban az új 1. osztályú

IC-kocsik közlekedtetése, két hétig bemutatóként, utána

forgalomban. A kocsikban 1.+ osztályú prémium szakasz és

bisztró szolgáltatás is elérhető.

 2022-ben fokozatosan bővül a flotta, 2021 decembere óta már

minden második Debrecen felé közlekedő IC vonatban jár ilyen

kocsi.

 Következő ütem: szükséges további 40 db másodosztályú

kocsi fejlesztése és a vezérlőkocsi prototípusának megépítése.

Az 1. osztályú kocsi beltere



Akadálymentes személyszállító járművek  arányának növekedése

Magyarországon 2021. év végén

• az akadálymentes helyközi vasúti

személyszállító járművek aránya a teljes

vasúti személyszállító járműállományon

belül 18%, 416 darab akadálymentes vasúti

járművel,

• a személyszállítási közszolgáltatást

ellátó akadálymentes autóbuszok aránya

a helyközi buszközlekedésben 43% 2326

darab, a helyi buszközlekedésben 90%

2602 darab akadálymentes busszal.

A járműbeszerzések során 

kiemelt szempont az 

akadálymentesség 

biztosítása. 

2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2025. év

tény tény tény terv terv

darabszáma 366 db 386 db 416 db 421 db 479 db

aránya a teljes helyközi vasúti 

személyszállító 

járműállományon belül (%)

15,1% 16,9% 18,1% 18,4% 22,9%

2 418 db 2 290 db 2 300 db 2 283 db 2 093 db

2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2025. év

tény tény tény terv terv

darabszáma 1 818 db 1 774 db 2 326 db 3 229 db 3 799 db

aránya a teljes heyközi 

autóbusz-állományon belül 

(%)

30,7% 32,0% 42,8% 59,8% 71,2%

5 922 db 5 538 db 5 437 db 5 403 db 5 333 db

2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2025. év

tény tény tény terv terv

darabszáma 2 418 db 2 546 db 2 602 db 2 712 db 2 712 db

aránya a teljes helyi autóbusz-

állományon belül (%)
83,7% 86,7% 90,0% 93,3% 99,9%

2 890 db 2 938 db 2 891 db 2 906 db 2 716 db

akadálymentes 

helyközi autóbuszok

összes helyközi autóbusz darabszáma

Helyi autóbusz

akadálymentes 

helyi autóbuszok

összes autóbusz darabszáma

Vasúti személyszállító jármű

akadálymentes 

helyközi vasúti 

személyszállító jármű 

összes helyközi vasúti személyszállító jármű 

Helyközi autóbusz



Zöld Busz Programról 



A Zöld Busz Program forrásai

Alacsony 
üzemeltetési 

költség
E-busz

Zéró 
emisszió

Halk 
közlekedés

Vonzó 
közlekedési 
alternatíva

Kevesebb 
meghibásodási 

lehetőség

Magasabb 
utazási 
komfort

Forrás Összeg Státusz
Buszok 

száma

CO2 

kibocsátás 

csökkenés 

évente

Éves ü.a. 

költésmeg-

takarítás 

(dízelhez 

képest)

Finanszírozási 

Mintaprojekt

0,8 + 0,627* 

Mrd Ft

Folyamat-

ban
12 db ~750 t ~38 mFt

EKMR 

(35,9 Mrd Ft)

18,37 Mrd Ft
Folyamat-

ban
127 db

~8000 t
~402 mFt

17,53 Mrd Ft Tervezett ~120 db ~7500 t ~380 mFt

RRF 52,7 Mrd Ft Tervezett ~300 db ~19200 t ~976 mFt

IKOP Plusz 91,4 Mrd Ft Tervezett ~630 db ~39000 t ~1993 mFt

Összesen 180 Mrd Ft
~1100 

db
~75000 t ~3,8 Mrd Ft

*Korm.hat. módosítás folyamatban. Forrásemelés 
várható 627 mFt-al



A Zöld Busz Program első buszbeszerzési pályázatán támogatásban részesültek

ZFR-ZBP-005 „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek 

beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére”

Városok Pályázó
Beszerzés 

tárgya

Beszerezni kívánt 

járművek db 

száma

Teljes projektérték 

összesen(Ft)

Igényelt 

támogatás 

intenzitás (%)

Igényelt támogatás 

összesen (Ft)

Budapest 

előváros

Volánbusz Közlekedési Zrt. és Mobiliti Volánbusz 

Kft. - konzorcium

elektromos 

autóbusz
40 7 615 434 140   78,28% 5 961 270 147   

Eger
Volánbusz Közlekedési Zrt. és Mobiliti Volánbusz 

Kft. - konzorcium

elektromos 

autóbusz
6 1 172 219 130   77,87% 912 753 548   

Győr
Volánbusz Közlekedési Zrt. és Mobiliti Volánbusz 

Kft. - konzorcium

elektromos 

autóbusz
13 2 482 450 240   74,80% 1 856 940 705   

Szeged
Volánbusz Közlekedési Zrt. és Mobiliti Volánbusz 

Kft. - konzorcium

elektromos 

autóbusz
8 1 531 057 590   69,02% 1 056 703 389   

Székesfehérvár
Volánbusz Közlekedési Zrt. és Mobiliti Volánbusz 

Kft. - konzorcium

elektromos 

autóbusz
12 2 273 006 325   73,94% 1 680 730 184   

Szolnok
Volánbusz Közlekedési Zrt. és Mobiliti Volánbusz 

Kft. - konzorcium

elektromos 

autóbusz
10 1 962 879 770   74,44% 1 461 106 510   

Zalaegerszeg
Volánbusz Közlekedési Zrt. és Mobiliti Volánbusz 

Kft. - konzorcium

elektromos 

autóbusz
11 2 102 145 180   75,48% 1 586 659 150   

Miskolc MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
elektromos 

autóbusz
10 2 100 377 706   69,440% 1 458 429 997   

Pécs
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Tüke 

Busz Közösségi Közlekedési Zrt. - konzorcium

elektromos 

autóbusz
8 1 675 120 000   69,849% 1 170 054 783   

Szeged Szegedi Közlekedési Kft.
önjáró 

trolibusz
4 809 826 000   71,31% 577 461 000   

Veszprém V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
elektromos 

autóbusz
5 864 952 100   75,00% 648 714 075   

Összesen 127 24 589 468 181   18 370 823 488   



Buszbeszerzések státuszai

• 2021.08.31-én átadták a Zöld Busz Program első
buszbeszerzési pályázatának első elektromos buszait.

• A 40 db jármű a dél-budai térség, Diósd, Budakeszi, Budaörs
és Törökbálint települések elővárosi közlekedését javítják
majd

• A buszok először a 2021. őszi kiemelt rendezvényeken
teljesítettek szolgálatot, ezt követően 2022. márciusától
fokozatosan állnak forgalomba

• A többi elektromos autóbusz – vidéki nagyvárosok számára
– leszállítása idén fog megtörténni. A legtöbb
kedvezményezettnél a közbeszerzések ajánlattételi vagy
bírálati szakaszban vannak, néhány esetben már történt
eredményhirdetés és szerződéskötés

• A pécsi e-busz és a szegedi önjáró troli esetében nem zárult
még le a közbeszerzés  8+4 db jármű beszerzése esetében
nincs még eredmény

Ünnepélyes átadás a Hungexpo-n (2021.08.31.)

• A HUMDA Zrt. várhatóan 2022. március 31-ig újabb buszbeszerzési felhívást jelentet meg az RRF terhére
• A pályázat ~300 e-busz beszerzését teszi lehetővé



A tervezett új pályázati felhívás főbb pontjai 
(összehasonlítva az első pályázati felhívással)

Korábbi pályázati felhívás (ZFR-ZBP-005) Tervezett pályázati felhívás (ZBP-006)

Forrás keretösszege Eredetileg: 4,2 Mrd Ft, de forrás emelve lett 18,37 Mrd Ft-ra 50,7 Mrd Ft

Támogatás célja
Elektromos meghajtású autóbusz és a hozzá kapcsolódó 

töltőinfrastruktúra és/vagy önjáró trolibuszok beszerzése 

(forgalomból való kivonás: EURO-0–EURO-IV)

Elektromos meghajtású autóbusz és a hozzá kapcsolódó 

töltőinfrastruktúra beszerzése (forgalomból való kivonás: 

EURO-0–EURO-IV)

Támogatást igénylők köre és 

területi korlátozás

25 000 főt meghaladó konvergencia régióban fekvő városok önkormányzatai, ezen városok helyi személyszállítási közszolgáltatói, 

a városok és a közszolgáltatók konzorciumai, valamint Budapest elővárosa.

Támogatásintenzitás Jármű beszerzéséhez maximum 80%, az infrastruktúra fejlesztéshez 60%

Felső korlát kiszámítása több 

busz kiváltása esetén

Cserélendő járműtípus – Elérhető intenzitás

EURO-0              85%

EURO-I               85%

EURO-II              80%

EURO-III             75%

CNG (régi)          70%

EURO-IV             65%         

EURO-EEV          60%

Cserélendő járműtípus – Elérhető intenzitás

EURO-0              85%

EURO-I               85%

EURO-II              80%

EURO-III             80%

CNG (régi)          75%

EURO-IV             70%

EURO-V              60%

EURO-EEV          60%

Önerő biztosításának 

szükségessége
igen

Támogatható projektek várható 

száma
3-10 db 30-35 db



Kibocsátásmentes buszok Magyarországon

ZBP támogatásból Forgalomba helyezett járművek

Egyéb forrásból Folyamatban lévő leszállítás

Debrecen -
12 szóló

Kaposvár -
2 szóló

Székesfehér-
vár - 12 szóló

Zalaegerszeg -
11 szóló

Tatabánya - 2 
midi

Pécs - 10 
szóló

Paks - 6 szóló

4 midi

Salgótarján -
1 szóló

Budapest-
20 midi

Eger - 6 
szóló

Veszprém -
5 szóló

Szolnok - 10 
szóló

Komárom -
1 szóló

Győr - 13 
szóló

BP-
Csömör
-1 szóló

BP-előváros -
40 szóló

Pécs - 8 
szóló

Miskolc -
10 szóló

Szeged - 4 önjáró 
troli

4 szóló busz

Az összes forgalomba helyezett 

e-busz 2021-ig
43 db

Az összes forgalomba helyezett 

e-busz 2021-ben
42 db

A 2022-ben eddig leszállított e-

buszok
2 db

Az eddig forgalomba helyezett 

e-buszok összesen
87 db

A várható teljes e-buszállomány 

2022. év végére
186 db

Meglévő buszállomány 
gyártók szerinti megoszlása

14 db

3 db

40 db

20 db

10 db



Köszönöm a figyelmet!


