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 A Tüke Busz Zrt. 2012. április 1. óta nyújtja a közösségi 

közlekedést biztosító szolgáltatást Pécs városa részére. 

 Műszaki szolgáltatást külső partnerekkel látta el. 

  2012: zömében  EURO 0 ─ EURO III-as besorolású 

járműpark  

 A 162 db busz átlagéletkora: 14 év  

a legrégibb Ikarusok életkora  meghaladta a 22 éves kort. 

 Éves futásteljesítmény 8,6 millió km 

 



A Buszcsere Program következtében 

beállt változás 

 163 db Euro 0-3 busz → 202 db Euro 4-EEV 

 Átlagéletkor 14 évről →7,5 évre csökkent 

 Saját javítóbázis kialakítása 

 Káros anyag kibocsátás jelentősen csökkent: 
 A 2013.évi emittált NOx mennyisége meghaladta a 325 tonnát, 2016-ban (az első félévi tényadatok alapján, egész 

évre átszámítva)  a 111 tonnát. 

 Hasonló méretű visszaesés következett  be az évente emittált PM10 mennyiségében a 2013.évi 12,7 tonnát 
meghaladó mennyiség 2016-ban nem haladta meg a 1,5 tonnát. 

 A féléves szén-dioxid kibocsátás: 5 672 tonna 

              http://www.legszennyezes.hu/ 

 Felismerés: A környezettudatos működés további 
fejlesztéseket igényel: Zöld stratégia szükségessége 
 

http://www.legszennyezes.hu/
http://www.legszennyezes.hu/
http://www.legszennyezes.hu/pecs/


Pécs MJV. alapvető fejlesztési céljai a 

városi közlekedés területén 

 

 Az eddig elért eredmények „fokozása” 

 Stratégiai cél:  aktív, előremutató, kezdeményező 
szerepvállalásával a közösségi közlekedés 
járműparkjának „zöld utas” cseréje. 

 Operatív cél: a járműpark cseréjének és a 
kiszolgáló infrastruktúra kiépítésének az anyagi és 
műszaki lehetőségektől függő arányos és 
ütemezett megvalósítása 
 



 Zöld stratégia  

 Pécs MJV. javaslatára  a Tüke Busz Zrt 

elkészítette a „Pécsi közösségi közlekedés Zöld 

Stratégiája” tanulmányt. 

  Főbb elemei: 

    Hajtásmód kiválasztás – milyen buszok is legyenek? 

    Új szemléletmód kialakítása  

    Elektronikus jegykezelés és más SMART közlekedés-informatikai    

  alkalmazások 

 



Hajtásmód választás 

 

 - Kormányzati és Önkormányzati szándék  

 - Gyártói tendenciák 

 - Társadalmi igények 
 

 Lehetőségek: 

 1. sűrített földgáz / CNG és nem LNG alapú hajtásmód, 

 2. különféle hibrid hajtásláncok,    

 3. E-Busz: tisztán elektromos hajtás (hidrogén üzemanyagcella, ami elektromos 
hajtásnak minősül) 

 4. Diesel hajtás 

 



Pécs az e-közösségi közlekedés 

mellett tette le voksát, ugyanis hitünk 

szerint az elektromos hajtás: 

  kisebb üzemanyag és töredék 

karbantartási költségeivel, megújuló 

energiaforrás használatával, zéró 

emisszióval :  

A jövő közösségi közlekedési 

formája. 



 



E-buszok előnyei 

 Csak az e-busz jelent valós zéró emissziót! 

 Megújuló energiával semleges CO2 lábnyom érhető el! 

(Pécs – biomassza erőmű, 5MW PV kapacitás) 

 Alacsony karbantartási, üzemeltetési költségek 

 Rugalmas forgalomszervezés, telemetria, 

távdiagnosztika – üzembiztonság! 

 Kisebb üzemeltető személyzet 



Infrastruktúra fejlesztés 

 Járatok tervezése fogyasztás, utaslétszám adatok, 

élettartamköltség alapján. 

 A jól megtervezett e-infrastruktúra elengedhetetlen. 

Ha jól átgondolt, 100+ évig kiszolgálja a települést. 

 E-infrastruktúrát a TELJES településre vonatkozóan 

kell megtervezni, ezt szakaszosan, vonalanként lehet 

megvalósítani! 

 Felmerülő kérdések: zöld energiaforrások, 

energiatárolás, egyedi forgalomszervezési megoldások, 

töltésmódok, stb.  



A Pécsi e-mobilitáshoz kapcsolódó előzmények 

 BYD ebus teszt 2015 

 Pozitív tapasztalatok 

 Pécs a BYD-nek is teszt-terepet jelentett (domborzat) 

 Evopro Modulo teszt 2016 

 Fogyasztás mérés különböző útvonalakon (PTE) 

 Pécsi Tudományegyetem 

 Pollack Eco Team hidrogéncellás kísérleti jármű fejlesztés (ORCA 

projekt) 

 Kontakt Elektro Kft.  

 - hidrogéncella fejlesztés, elektromos kukásautó 



  

Az E-Busz beszerzés állomásai 

 

 2014 április: PMJV önkormányzati döntés E-busz flottacseréről 

 2015 E-Modulo teszt ( 150km/töltés, korlátozott 
befogadóképesség, prototípus) 

 2018 Eredménytelen E-Busz beszerzés, új tenderkiírás 

 3 pályázó a tenderre, nyertes: BYD  

 2019 augusztus 29. Szerződéskötés a BYD-val 8+2 db 12m szóló 
buszra. Szállítási határidő 2020.04.29. Komáromi gyártás 

 Párhuzamosan egy 600m2 töltőállomás/garázs építése  10db 
80kWh teljesítményű töltőállás 

 

 

 



Jármű specifikáció 

  BYD K9U 

 12200 mm szóló, 3 ajtós kivitel 

 348 kWh akkumulátorkapacitás 

 2x150kW elektromotor 

 80kW 126A AC töltő 

 300+ km futásteljesítmény egy töltéssel 

 18% kapaszkodó képesség 

 80+ fő utaskapacitás 

 

 

 

 

 

 

 

 



A beszerzés főbb paraméterei 

  

 1,7 milliárd Ft 

 600m2 csarnok + 10 db elektromos autóbusz 

  Vételár: 145 millió Ft/db 

 

Garanciális feltételek: 

 Komplett járműre : 64 hónap 

 Vázszerkezetre : 120 hónap 

 Akkumulátorokra: 84 hónap 



Lehetséges eredmények, nyereségek 

Várható futásteljesítmény évi 600-900ezer km 

Tervezett üzemanyag megtakarítás: 60-100 millió Ft 

Teljes flottacsere esetén akár évi 1 milliárd forintot 

meghaladó megtakarítás érhető el. 



Az elektromos buszok jövője 

BUSWORLD 2019 

 2015-ben 3 gyártó állított ki szériaérett E-buszt 

 2019-ben minden komolyabb gyártó megjelent ( BYD, 

IRIZAR, MAN, MERCEDES, SOLARIS, VANHOOL, VDL, 

YUTONG) elektromos hajtáslánccal 

 EBUSCO 3.0 világújdonság 8350kg saját tömegű szóló       

(alacsony fogyasztás, 500!!km hatótáv, extrém magas 

befogadóképesség, akár 100+ fő!!!) 

 A Solaris U12 Hydrogen - üzemanyagcellás szóló 

 

 



Pécs további lehetőségei az e-mobilitás világában 

 
 Nem csak e-autók és e-buszokra terjed ki 

 -e-kommunális járművek: e-kukás- / tűzoltó autók stb. 

 -e-szállítók: autók, furgonok, postakocsik,  

 

 Nem csak hagyományos személyszállítás 

 -e-bicikli és e-scooter bérlés 

 -e-autó bérlés és megosztás  

 -önvezető járműves személyszállítás   

 



Pécs városa és a Tüke Busz Zrt. nevében 

köszönöm a figyelmet! 

 Közreműködtek: 

Tüke Busz Zrt.- Gelencsér Gyula, Tavi Tamás 

 

CAE Consulting Bt. – Szász János szakértő 

PTE -  Pécsi Tudományegyetem  

 

 
 


