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Stratégiai irányok 

Európai Uniós stratégiai környezet 

Fenntartható és 
intelligens 

mobilitásra való 
átállás felgyorsítása 

 

Hazai stratégiai környezet 

• 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 

Fit for 55 

Szakpolitikai kombináció az árazás, 

a célok, a szabályok és a 

támogatási intézkedések között  

1. Az EU ETS kiterjesztése 

2. A kötelezettségvállalási 

rendelet felülvizsgálata 

3. Megújuló energia irányelv 

felülvizsgálat 

4. Energiahatékonysági 

irányelv átdolgozása 

5. Alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájának 

kiépítéséről szóló irányelv  

felülvizsgálata 

6. Szgk és ktgk CO2 

kibocsátási előírásainak 

szigorítása 

7. Importáruk 

karbonmechanizmusát 

ellensúlyozó mechanizmus 

8. Szociális Klímaalap 

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 



Közút 

 Közúti infrastruktúra fejlesztések 

• Útprogram 

• Komplex Útfelújítási Program 

• Magyar Falu Program 

• Kiemelt projektek 

• Kiemelt közúti mintaprojektek 

• Kerékpáros infrastruktúra 

• Szabályozási kérdések 

 



Az Útprogram és a „TIK” projektek 
3200 milliárd Ft közútfejlesztésre 

1. Minden autópálya 
érjen el a határig 

2. Minden megyei jogú 
város legyen 
elérhető 2x2 sávos 
úton 

3. Minden településről 
a gyorsforgalmi 
úthálózat 30 percen 
belül megközelíthető 
legyen 

Stratégiai célok 



Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának hossza az egyes években 
Az elmúlt 2 évtizedben látványos a fejlődés 
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Komplex Útfelújítási Program 
Az elmúlt évtizedben több mint 6000 kilométernyi útszakasz rendbetétele készült el, az elvégzett 

beruházások összértéke 755 milliárd forint volt. 

tervezett 
 

48 útfelújítási projekt (tervezés és 
részben kivitelezés) 

 
449 érintett km 

 
88,9 Mrd Ft értékben 

Komplex Útfelújítási Program  
2021-2022 



A „JOTI” projektek – útfelújtás 
91 projekt 170 971 394 739 Ft értékben  

1467/2021. (VII. 15) Korm. határozat a közúti 

felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi 

igények megvalósítása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) 

Kormány határozat módosításáról 

2020:  14 298 284 785  Ft 
2021: 111 633 834 488 Ft 
2022:   45 039 275 466 Ft 



Magyar Falu Program 
kistelepüléseket érintő, ütemezetten megvalósuló útfelújítások  

77,557 km út 
újult meg 

26,449 km út 
újult meg 

143,66 km-en 
folynak a 

kivitelezési 
munkák 

381,45 km út 
újul meg 



Kiemelt projekt: Közép-Duna menti 

közútfejlesztések 
kivitelezés 

154,45 km hosszon újulnak meg 
útszakaszok 2021-ben 

A Közép-Duna menti térségben tervezett 
országos és helyi közúti, valamint vasúti 

felújítások és fejlesztések 
megvalósításáról szóló 1573/2018. (XI. 

15.) Korm. határozat 

A Közép-Duna menti térségben 
megvalósítandó közúti beruházásokhoz 

szükséges intézkedésekről szóló 
1712/2019. (XII. 11.) Korm. határozat 

54,2 km elkészült, egy szakasz és a 
pincehelyi Kapos-híd átépítése zajlik 



Kiemelt projekt: Tokaj-Zemplén Térség 

Fejlesztési Program  
52 Mrd, 290 km 

1537/2021. (VIII. 3.) Korm. 
határozat a Tokaj-Zemplén Térség 

Fejlesztési Program keretében 
a „Közutak rekonstrukciója” 

programelem megvalósításáról 

2020:  17 971 460 000 Ft 
2021: 16 342 160 000 Ft 

2022:   17 686 380 000 Ft 

2021-ben 3 db projekt esetében 25,8 km,  

2022-ben 30 db projekt esetében 172,5 km és  

2023-ban 13 db projekt esetében 91,1 km út 

korszerűsítése, felújítása történik meg  



Kísérleti közúti mintaprojektek 
innovatív, környezetkímélő, magyar 

68 formai szempontból 
döntéshozatalra érdemes témajavaslat  

 
28 kísérleti bevezetés 

Kísérleti megoldások a 
közutakon 

M76 



Kerékpáros infrastruktúra  



Aktualitások a szabályozási környezetben 

Mobilitási Csomag Taxik szabályozása CVD irányelv  Rendszámok BIREG Fit for 55 

• 2020/1054 
rendelet 
hatályba lépés: 
2020. 08.20. 

• 2020/1055 
rendelet 
hatályba lépés: 

• 2020/1055 
rendelet 
hatályba lépés: 
2022.02.21 

 
• Kereset 

benyújtása az 
EUB felé  

Cél:  
• a tevékenységi 

engedély nélkül 
működő piaci 
szereplők 
ellenőrizhető-
ségének javítsa 

• A jogsértő 
cselekmények 
felderítésének 
egyszerűsítése 

• hatékonyabb 
szankcionálás 

• Felmenő 
rendszerű 
bevezetés 

• Nincs 
adminisztrációs 
többletteher 

• A forgalomban 
lévők tovább 
használhatók 

Tiszta járművek irányelv 
 
• Személygépkocsik, 

kisbuszok és könnyű 
haszongépjárművek 

Beszerzési célérték: 
2021. augusztus 2-től 2025. 
december 31-ig 23,1 %, 
2026. január 1-jétől 2030. 
december 31-ig 23,1 % 
• nehéz tehergépkocsik 
Beszerzési célérték: 
2021. augusztus 2-től 2025. 
december 31-ig 8 %, 
2026. január 1-jétől2030. 
december 31-ig 9 %, 
• autóbuszok 
Beszerzési célérték 
2021. augusztus 2-től 2025. 
december 31-ig 37 %, 
2026. január 1-jétől 2030. 
december 31-ig 53 %. 

• 3400 db 
ellenőrzési 
jegyzőkönyv 

• 98% külföldi 
honosságú 

• 4600 db 
visszatartás  

• Befolyt bírság: 
1,75 Mrd Ft 

CO2 cars/vans – a 
személygépjárművek és 
könnyű 
haszongépjárművek CO2 
kibocsátási előírásairól 
szóló javaslat 
 
AFIR – Alternatív 
üzemanyagok 
infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló 
rendelet-tervezet 
 
RED III – Megújuló 
energia irányelv 
 
EU ETS – EU Kibocsátás-
kereskedelmi Rendszer 
módosítása, kiterjesztés 
a közúti közlekedésre 



Vasút 

 Vasúti fejlesztések 

• Infrastruktúra 

• Kiemelt projektek 

• Gördülőállomány 

• Vasúti árufuvarozási logisztikai 
környezet 



Átfogó célja a vasúti ágazat újjáélesztése 

és versenyképesebbé tétele a többi 

közlekedési móddal szemben 

Egységes európai vasúti térség teljes 

kialakítása az európai 

versenyképesség és növekedés 

előmozdítása érdekében 

Európa klímasemlegessé válása 

gazdasági és társadalmi átalakuláson 

keresztül 

Európai Unió direktívái 

A hazai vasúti stratégiai elemek logikusan illeszkednek az Európai 

Uniós stratégiákhoz 
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Európai Zöld Megállapodás 

4. Vasúti csomag 

Fenntartható és Intelligens 

Mobilitási Stratégia 

Szabályozás 

Hazai stratégia 

Hazai vasúti ágazat stratégiai kontextusa 

Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúrafejlesztési Stratégia 

A jelen évtized végére egy hatékony 

pályahálózatú, szolgáltatás-központú és 

fenntartható vasúti jövőképet vetít előre 

Versenyképes Vasút 2030 Zöld Könyv 
Infrastruktúra 

fejlesztés 

Gördülőállomány 

fejlesztés 

Árufuvarozási 

logisztikai környezet 

fejlesztése 

 



A stratégiai elemek a hazai vasúti ágazat fejlesztésének három 

pillérét fedik le 
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Hazai vasúti ágazat stratégiai kontextusa 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégia 

A jelen évtized végére egy hatékony pályahálózatú, szolgáltatás-központú és fenntartható vasúti jövőképet vetít előre 

Versenyképes Vasút 2030 Zöld Könyv 

Infrastruktúra fejlesztés Gördülőállomány fejlesztés Árufuvarozási logisztikai környezet 

fejlesztése 

Versenyképes Vasúti Infrastruktúra 
Program (2052/2020. (XII.30.) Korm. határozat)  

BAVS 

Menetrend alapú vidéki vasútfejlesztési koncepció tervezet 

Versenyképes Vasúti és Iparfejlesztési 

Program (2052/2020. Korm. határozat ) 

A vasúti, a közúti, és a vízi árufuvarozásra 

meghatározott komplex ösztönzőprogram 

A hazai terminálhálózat fejlesztése 

(az egyes vasúti és kapcsolódó teherfuvarozással 

összefüggő kérdésekről szóló előterjesztés tervezet) 

Egyes Kocsi Támogatási Program (1414/2020. 

(VII.16.) Korm. határozat) Versenyképes Vasúti Infrastruktúra Program 

2022. évi folytatásáról előterjesztés tervezet 

a 2021-2027-es programozási időszak országos 

jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és 

elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról 

tervezet 

          Meglévő előterjesztés 

 

          Új előerjesztés tervezet 



 A TEN-T törzshálózat legforgalmasabb 

szakaszain a pályára engedélyezett sebesség 

legalább 100 km/h és a tengelyterhelés 225 

kN legyen 

 Budapest és a megyei jogú városok 

versenyképes összeköttetésének 

megvalósítása 

 Budapest és a V4 fővárosok nagysebességű 

vasúti elérhetőségének kiépítése 

 A magyar vasútipari szereplők minél 

nagyobb arányú bekapcsolása a vasúti 

infrastruktúra beruházások 

megvalósításába a hazai hozzáadott érték 

növelésén keresztül 

 További vasútvonalak villamosítása 

 

 Vonzó, modern, színvonalas, 

akadálymentes járműállomány elérése úgy, 

hogy 

• a járműállomány átlagéletkora 25 

év alá csökkenjen; 

• a személyszállító járművek 

rendelkezésre állása haladja meg 

a 98%-ot 

 Hazai motorvonat, személy- és 

tehervagonok gyártási képességének 

támogatása legalább 80 százalék 

magyar hozzáadott értékkel 

 

Gördülőállomány fejlesztési célok 

A hazai vasúti közlekedés fejlesztését három pilléren keresztül 

lehet megvalósítani, amelyek sorvezetőként szolgálnak 
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Infrastruktúra fejlesztési célok Árufuvarozás fejlesztési célok 

 Magyarország geopolitikai 

helyzetének kihasználásával Közép-

Kelet Európa logisztikai elosztója 

legyen 

 A környezetkímélő vasúti 

áruszállítási alternatíva biztosítható 

legyen Magyarországon, legyenek 

az alágazatot támogató 

ösztönzőrendszerek 

 Vonzzuk Magyarországra vasúton az 

áruforgalmat, különös tekintettel a 

keleti irányra 

 



2021-2027-es programozási időszak 
Lehívható források összesen 2052 (2683) Mrd Ft 
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 Helyreállítási és Ellenállóképesség-javítási Eszköz (RRF): 631 Mrd Ft 

 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF): 331 Mrd Ft 

 Mobilitás Operatív Program vasúti prioritása (IKOP Plusz): 509 Mrd 

 Mobilitás Operatív Program közút prioritás (IKOP Plusz): 477 Mrd 

 Mobilitás Operatív Program városi-elővárosi prioritása (IKOP Plusz): 735 Mrd Ft 

A vasúti ipar fejlesztésének keresletét a 2030-ig tervezett 

infrastruktúra, gördülőállomány és vasúti árufuvarozási 
környezet fejlesztési igényei adják 

Gördülőállomány fejlesztési igény: 

1795 milliárd Ft 

Infrastruktúra fejlesztési igény: 

4500 milliárd Ft 

Árufuvarozás fejlesztési igény 

(ösztönzőtendszerek): 

72 milliárd Ft 



Kiemelt projektek: BuBe  

nemzetközi 
egyezmény 

vegyesvállalat 
alapítása 

beszerzési eljárás 
lefolytatása 

EPC szerződés 
megkötése 

hitelszerződés 
megkötése 

előzmény státusz 

EPC 
(engedélyeztetési –

tervezési - 
kivitelezési) 
szerződés / 

hitelszerződés 
hatályba lépése 

2020.05.22. 

Projekt kezdő 
időpontja: 

2020.07.06. 

Környezeti 
hatástanulmány és 

engedély 
2021. Q2-ig 

cél 

 
2 év tervezés/engedélyezés + 3 év 
kivitelezést követően 2025 évben 

átadás 
 

TEN-T európai törzshálózat (150-
es vonal) részeként EU rendelet 
szerinti átjárhatósági műszaki 

előírásoknak megfelelő átépítése 
 

Pireuszi áruszállítási folyosó 
kapacitásának növelése (2015-ös 
„kínai” tanulmány szerint a napi 
16-18 tehervonat-pár legalább 

napi 10 tehervonat-párral 
növekedhet a Budapest-Belgrád 

forgalom)  

eredmény 

 
Utazási idő és szállítási idő 

csökkentése 
 

Kedvezőbb kapcsolattartási 
lehetőségek  Vajdasággal 
(menetidő: 8,5-9 óráról 3-

3,5 órára) 
  

Régiós gazdaság erősítése 
 

Korszerű, környezetbarát 
szállítás 



Kiemelet projekt: V0  
Magyarország Közép-Európa logisztikai központja legyen 

reptérkapcsolatok 
Bud-Airport 

Debrecen Airport 
Békés Airport 
Szeged Airport 

Alba Airport 
Pécs-Pogány 
Hévíz  - ZEG 

Győr-Pér 
 
 
 

meglévő terminál és ipari 
park kapcsolatok 

Debrecen 
Budapest (3) 

Sopron 
Záhony 

Intermodális kapcsolódások 
Metrans – SZEGED 

Metrans – ZALAEGERSZEG 
Dunakeszi 

Iváncsa 
Paks 

DETERS – Debrecen 
Záhony 

Dunaújváros 
Kiskunlacháza 

Börgönd 
Kecskemét 

Szolnok 

 

létrejövő és tervezett terminál és 
ipari park kapcsolatok 

Mór 
Adony-Iváncsa (SK Innovation) 

Dunaújváros (ISD/Dunaferr) 
Paks 

kikötőkapcsolatok 
Szeged 

Győr-Gönyű 
Csepel 

Baja 
Mohács 



Kiemelt projektek: NSV 
2030-ra a nagy sebességű vasúti közlekedés megkétszereződik, 2050-re megháromszorozódik Európában 

 

Budapest-Varsó Budapest-Kolozsvár 

1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat 
A Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes 

megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről 

1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat 
A Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes 

megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről 

Nyomvonal tanulmány elkészült, RMT kész RMT folyamatban 



Kiemelt projektek: DÉNYGÖ 

• Közúti fejlesztések 

– M 35 és 354. sz. csomópontjának fejlesztése 

– M 35 új Józsai csomópont kialakítása 

– 33-as sz. főút négynyomúsítása, 108-as vasútvonal külön szintű keresztezés kialakítása 

• Vasúti fejlesztések 

– 108-as vasútvonal új nyomvonalra helyezése 

– 108-as vonal kétvágányúsítása (Tocóvölgy-Debrecen között) 

– Macs Ipari park vasútállomás kialakítása (8 vágányos rakodó kialakítása) 

– Konténerterminál fejlesztés előkészítése 

Debrecen É-NY-i Gazdasági Övezet fejlesztése 
500 ha iparfejlesztés közlekedési kapcsolatainak biztosítása 



Versenyképes Vasút- és Iparfejlesztési Program 
6000 milliárd Ft vasútfejlesztésre 

Strat giai beavatko si ir n ok 

A mag a  a  e  lema ad b l fakad  ig n  meg e em e e a poli ikai nd ko  eg  ha kon , a  o go  megfelel en po cion l  em l   ehe ll i 

end e  kialak ho , amel e  a ha ai, a k lf ldi banki  e pai fo ok endelke e ll a meg al ha  e , amel e eg  k p on e en   

e po k pe  a i ipa  p he .  

Vas ti ipari j v k p 

Jogs ab l i k rn e et 

kons olid ci ja 

 

Hum n er forr s fejles t se s a 

K+F+I k pess g viss a p t se   
Vas ti infrastrukt ra ipar fejles t se   

Vas ti g rd l llom n  ipar 

fejles t se s kons olid ci ja  

J rm vekre vonatko  

jogs ab l i k rn e et 

talak t sa  

Alapan agho  val  

ho f r s eg s er s t se  

Infrastrukt ra p t sre 

vonatko  jogs ab l i h tt r 

eg s er s t se  

G rt i piac kons olid ci ja 

a  llami k pess g piacra 

vitel vel  

Ha ai bes ll t i k r 

fejles t se 

K lf ldi technol giai 

partnerek ha ai letelep t se 

M sodlagos piac 

(karbantart s, jav t s, 

emeltet s) kialak t sa   

K lpiaci jelenl t kialak t sa 

s t mogat sa  

Alapan ag portf li  

b v t se, ha ai g rt s 

kialak t sa  

Infrastrukt ra p t  

kapacit sok 

hat kon s g nak s 

volumen nek a n vel se 

Eur pai vas ti infrastrukt ra 

fejles t si projektekben val  

r s v tel 

K lf ldi technol giai 

partnerekkel eg ttm k d s 

fejles t se 

K pfok  s akember 

k p s viss a p t se a  

llami s akk p si 

rendszerben 

Eg etemi s akember k p s 

er s t se 

Specifikus vas ti K+F+I 

forr sok bi tos t sa, 

projektek ke dem n e se 

K+F+I k pess g er s t se 



Lehetséges támogatott 
fuvarozási forma 

EGYES KOCSI KOMBINÁLT IRÁNYVONAT 

Éves támogatás  
M Ft/év 

6 400 M Ft/év 
29 330 M Ft/5 év *2021-ben 3,73 Mrd 

(2021-2025) 

5 100 M Ft/év 
15 300 M Ft/3 év 

(2023-2025) 

10 300 M Ft/év 
30 900 M Ft/3 év 

(2023-2025) 

Pályázati, szerződéskötési, informatikai 
és elszámolási rendszer működtetése 

145,0 M Ft/5 év 
127,5 M Ft / év 

(382,5 M Ft/3 év) 
127,5 M Ft / év 

(382,5 M Ft/3 év) 

Támogatási program lebonyolítással 
együtt összesen:  

29 475,0 M Ft 5/év 15 682,5 M Ft/3 év 31 282,5 M Ft/3 év 

Bizottsági bejelentés kell-e? Bizottság által elfogadott 
Igen (várhatóan legalább 6 hónapos 

átfutási idő) 
Nem. Hazai TVI vizsgálat szükséges. 

Éves összteljesítmény 
10-12 M tonna 

1500 M árutonna km 
~10 M tonna 

2003 M árutonna km 
35-37 M tonna 

10689 M árutonna km 

Támogatási cél és az elvárt eredmény 
a szegmens fennmaradása, hálózati lefedettség 

biztosítása, összesen 2-4%-os növelése 5 év 
alatt 

intermodális átrakók, terminálok és 
logisztikai központok kiszolgálásával, 
régiós elosztóközpont szerep elérése, 

a szegmens évi 3-7%-os fejlődése 

a tranzit szerep kiaknázásával a 
szegmens évi 3-4%-os fejlődése 

Éves CO2 megtakarítás évekre 
visszaosztva az eredmény elérése estén 

109,7-111,8 ezer tonna CO2-vel kevesebb 
kibocsátás, mintha a szegmens teljesen közútra 

kerülne 

4,5-11,2 ezer tonna / év CO2-vel 
kevesebb kibocsátás, ha a fejlődés 

nem közúton történik 

24,0-32,5 ezer tonna CO2-vel 
kevesebb kibocsátás, ha a fejlődés 

nem közúton történik 

Éves összes externália megtakarítás, 
évekre visszaosztva az eredmény elérése 
esetén 

16 600 – 16 900 M Ft/év, ha a teljes 
teljesítmény vasúton marad és nem közútra 

terelődik 

700 - 1700 M Ft/év, ha a fejlődés nem 
közúton történik 

3 600 – 4 900 M Ft/év, ha a fejlődés 
nem közúton történik 

Egyéb nyereség 
szociális - kb. 1000 munkahely a vasútnál 

megmarad, 700 vállalat továbbra is kiszolgált 
marad 

pénzügyi - gazdasági, szociális pénzügyi - gazdasági, szociális 

Ösztönzőrendszerek 



Meglévő és javasolt terminál helyszínek 
Támogatandók, melyek piaci alapú igényként merülnek fel, üzemeltetésük a befektető 

által biztosított, és ahol a kereslet egyértelműen igazolható 

25 

meglévő 
terminál 

épülő terminál 

javasolt terminál 

Oroszország,Kína 

a BMW 

kiszolgálását 

célozza 

RFC 7, észak-

dél 

Metrans: Koper, 

Trieszt, Hamburg 

atomerőmű 

kiszolgálására 

Bube 

jelenleg nincs 

kereslet 

Mahart: Koper, 

Trieszt, Hamburg, 

Constanta, 

Oroszország  

BILK: Koper, Trieszt, 

Hamburg, Constanta, 

Oroszország  



Közösségi közlekedés 
Célok: a kínálat összehangolt bővítése, minőségének javítása, a járműállomány és a digitális szolgáltatások 

fejlesztése, utasok igényeinek megfelelő kiszolgálása  

• a közösségi közlekedési vállalatok 
egységes stratégiai irányításának 
megvalósítása 

• a menetrendi párhuzamosságok 
funkcionális csökkentése 

• vasút versenyképességének 
erősítése tarifális intézkedésekkel  

• Helyközi Közösségi Közlekedési 
Információs Rendszer (HKIR) 
Elektronikus Jegy és 
Bérletrendszer bevezetésének 
előkészítése 



A vasúti gördülőállomány megújítása 
a hazai közlekedés gerince a vasút 

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

35 forgalomba állt IC+ , 70 gyártás alatt 
19 forgalomba állt KISS, 2022 végéig további 21 
8 tram-train kezdi meg a szolgáltatást idén 
 
115 mozdony és 50 akkumulátoros motorvonat 
beszerzése folyamatban 
71 HÉV jármű beszerzése folyamatban 



A hazai buszállomány megújítása 

Kiemelt projektek: Zöld Busz Program 
36 Mrd Ft támogatás 10 éven át 

2010 és 2020 között összesen 3285 új busz került beszerzésre, 

2020 és 2025 között 2777 tervezett.  

Zöld Busz projektiroda pályázati rendszere 

Támogatás elektromos buszok és önjáró trolibuszok beszerzésére  80%-os intenzitással 
Támogatás a járművek üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésekre 60%-os 
intenzitással.  
 
Meghirdetett keret: 4,2 Mrd Ft 
Beérkezett igény ennek a háromszorosa. 

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt  



Légi és vízi közlekedés 

 Légi és vízi közlekedés 

• Reptérstratégia 

• Fit for 55 a légi és vízi 
közlekedésben 

• Országos Kikötőfejlesztési Főterv 
Stratégia  

• Ösztönzőrendszer kidolgozása a 
belvízi árufuvarozás fejlesztésére 



Repülőtér Fejlesztési Program 

a hazai gazdasági tevékenységet 
kiszolgáló, pénzügyi és környezeti 

szempontból fenntarthatóan 
működtetett légiközlekedési 
infrastruktúra rendelkezésre 

állása 

Jövőkép, koncepcionális 
elvek 

A gazdasági és üzleti alapú 
megközelítés,, ahol a reptérről a 
tervezett célállomás 45 percen 
belül elérhető 



Fit for 55 a légi és a vízi közlekedésben 

 
 
 

ReFuelEU légi 
közlekedési 

kezdeményezés 

Fuel EU 
tengerészeti 

kezdeményezés 

Kibocsátás 
kereskedelmi 

rendszer 
kiterjesztése 

• A fenntartható 
üzemanyagok 
használatának 
elterjesztése a légi 
közlekedésben 

• A légi közlekedés 
ingyenes kibocsátási 
egységeinek 
fokozatos 
megszüntetése 

• A hajózásból 
származó 
kibocsátások 
felvétele az EU ETS 
rendszerbe 

• A fenntartható 
üzemanyagok 
használatának 
elterjesztése a 
hajózásban 



A Kikötőfejlesztési Főterv (OKF) elfogadása 
Stratégiai irányok a kikötőfejlesztésben 

A kikötők fejlesztése csak ütemezetten, az igények által megkövetelt 
szükséges mértékben, a források rendelkezésre állása esetén hajtható 
végre.  
 
A vízi áruszállítás minden esetben a multimodális szállítási lánc részét 
képezi, ezért versenyképességét jelentősen meghatározza a Duna 
magyarországi szakaszán a módváltásra alkalmas helyek (bi- és 
trimodális kikötők) sűrűsége és elérhetősége a piac szereplők által. 
 
A vizsgált és a kombinált teherfuvarozás működőképességéhez is 
szükségesnek ítélt kikötőfejlesztések a következők: 
Győr-Gönyű, 
Komárom, 
Budapest, 
Dunaújváros, 
Paks, 
Baja. 



A belvízi teherfuvarozást ösztönző lehetőségek vizsgálata 

 

A folyami áruszállítás szerepének növelése csak 
más közlekedési módokkal összehangoltan, a 
kombinált és intermodális szállítási rendszerbe 
integráltan történhet meg.  
Komplex megközelítésben a teherkikötői 
infrastruktúra OKF Stratégia mentén történő 
ütemezett fejlesztése, a pénzügyi ösztönzés, és 
a szabályozási környezet alakítása járul hozzá a 
stratégiai célkitűzés eléréséhez. 



Köszönöm a figyelmet! 


