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Jelenlegi helyzet

A buszos és vasúti szolgáltatások az utasok számára nem alkotnak egységes hálózatot és szolgáltatást.

Nem biztosított az egyes közlekedési közszolgáltatók és ágazatok közötti megszakításmentes átszállási és 

utazási lehetőséget nyújtó országosan egységes tarifarendszer, nincs állami online közös menetrendi kereső.

Az elektronikus értékesítés (internet, applikáció stb.) aránya jelentősen elmarad a valós lehetőségektől.

A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályaműködtetés megrendelői feladatait végző intézményi struktúra és 

személyi állomány (TIM, KTI) erőforrásaikból és eljárási szabályaikból adódóan, kis mértékben alkalmas a közösségi 

közlekedési rendszer működésének valós felügyeletére és fejlesztésére.

A vasúti pályaműködtetési szerződésben 

nincs valós szolgáltatási szint 

követelmény, valamint számonkérés.

A szolgáltatási szint követelményeket 

(menetrendszerűség, tisztaság) és azok érvényesítését 

tovább kell fejleszteni.

A jelenlegi struktúra megnehezíti (Kormány döntése esetén), a magántőke bevonását a járműcserébe vagy a

közszolgáltatások versenypiaci szolgáltató általi ellátását.

Az Ügyfél 

szempontjából

A Megrendelő 

szempontjából

Az országos közlekedésszervező létrehozása tiszta ágazati viszonyokat teremt, az ágazati szempontok szolgáltatói 

érdekütközés nélkül érvényesíthetővé válnak! 
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Közpolitikai célok

Közpolitikai cél
KÖZPOLITIKAI 

CÉL

Vasúti és autóbuszos 

közszolgáltatások teljes 

körű összehangolása

Professzionális, megfelelő 

szakmai erőforrással 

rendelkező szakmai szervezet 

kialakítása

Kormány klímavédelmi, 

energiapolitikai céljai

teljesítésének elősegítése

Közösségi közlekedési szektor nagyobb 

szerepvállalása a mobilitási igények 

teljesítésében (az energiaárak drasztikus 

emelkedése miatt, a családokra gyakorolt 

terhek csökkentése, a gazdaság 

működőképességének fenntartása érdekében).

Stratégiai tervezési feladatok egy 

szervezetben való integrálása
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Az országos közlekedésszervező küldetése

MINŐSÉGI, VONZÓ KÖZÖSSÉGI 

KÖZLEKEDÉSI KÍNÁLAT

• Egységes és országos ütemes

menetrendek, csatlakozások kialakítása.

• Egységes tarifarendszer kialakítása,

működtetése.

• Gyors, kényelmes és megbízható közösségi

közlekedés kialakítása és működtetése.



HATÉKONYSÁG, SZOLGÁLTATÁS 

SZÍNVONAL NÖVELÉSE 

• Ft/km alapú szolgáltatási díj alapú finanszírozás.

• Hatékonyabb, mérhetőbb és összehasonlíthatóbb 

költséggazdálkodás megvalósítása.

• A közlekedési szolgáltatók magasabb szolgáltatási színvonalra 

ösztönzése és kényszerítése a közlekedésszervező által 

fokozottan érvényesíteni kívánt szolgáltatási szint követelmény- és 

mérésrendszer alapján.
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Az országos közlekedésszervező küldetése
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Az országos közlekedésszervező küldetése

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS

• Tiszta és energiahatékony közlekedési

módok megerősítése.

• A Kormány környezet- és klímavédelmi,

valamint energiapolitikai céljainak

teljesítésének elősegítése.

• Gördülőállomány megújítás, akár

magántőke bevonásával.



• 20 százalékkal nőttek a jegyárbevételek, miközben olcsóbbak lettek a bérletek,

• elindult a Mol Bubi és a Futár,

• több mint 250 új jegy- és bérletautomatát helyeztek üzembe,

• több mint ötszáz alacsonypadlós busz állt forgalomba, 

• elkészült az 1-es és a 3-as villamosok felújítása,

• újjászervezték a tömegközlekedési hálózatot,

• megnyitottak 9 új, modern és utasbarát ügyfélközpontot,

• előkészítették az egységes taxiszabályozást,

• modernizálták a teherforgalmi behajtási rendszert,

• teljesen új, komplex szemléletet honosítottak meg a közútkezelésben és az útfelújításokban,

• előkészítették a később megvalósuló Budai Fonódó villamosfejlesztést és a Széll Kálmán tér megújítását, 

• és járműbeszerzéseket, melyek révén a közösségi közlekedés megítélése ugrásszerűen nőtt az utazók szemében. 
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Egyszer már sikerült! 

A BKK LÉTREHOZÁSÁT KÖVETŐ ELSŐ 4 ÉVBEN, 2010-2014 KÖZÖTT



8

Intézményi struktúra kialakítása

Feladatátadás 

módja

Szervezet

Érintett 

feladatok

Részbeni integráció 

– feladatátvétel
Részbeni integráció 

– feladatátvétel

Részbeni integráció 

– feladatátvétel

Részbeni integráció 

– feladatátvétel

- Vasúti pályakapacitás-

elosztás
- Megrendelői feladatok - Stratégiai tervezés

- Menetrendi koordináció

- Szolgáltatási

minőség ellenőrzés 

- HKIR megvalósítás /

Üzemeltetés

- Transmodel adatbázis

fejlesztés, térinformatika

- Országos forgalmi modell

- Menetrendtervezés

- Értékesítés

- Ellenőrzés

- Utastájékoztatás

- Arculat

- Tarifa- és bevételtervezés

- Szolgáltatási szint mérés

- Vasúti beruházások

stratégiai előkészítése

- Vasúti pályaműködtetési

szerződés megrendelése

Közlekedési

Szolgáltatási

Főosztály

Személyszállítási

közszolgáltató 

társaságok

Vasúti

Infrastruktúra

Főosztály

A közlekedésszervező a feladatait a meglévő közlekedési intézményektől veszi át,  az azokhoz kapcsolódó erőforrásokkal 

és finanszírozással, ennek létrehozása szektor szinten 2023-tól többletköltséget nem jelent.

ORSZÁGOS HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ PROFESSZIONÁLIS MEGRENDELŐ



MUNKACSOPORTOKBA 

DELEGÁLT TAGOK:
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Hogyan jön létre az országos közlekedésszervező? 

Munkacsoporti működés az érintett közlekedési 

szolgáltatókkal a szakszerű és széleskörű szakmai 

kompromisszumok érdekében

Az átalakítás a szolgáltatók széles körű bevonásával, 

150 szakértő részvételével történik, gyors ütemű 

szervezetfejlesztés mellett

Átfogó jogi, szerződéses, szakmai folyamat és erőforrás 

vizsgálat, helyzetfeltárás és koncepció alkotás

A meglévő, érintett folyamatok teljes újragondolása és 

újraszerkesztése

Komplex, hosszú távra szóló új megoldások és jogi 

konstrukciók kialakítása
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Ütemezett megvalósítás – főbb mérföldkövek

2023. január 1. Éles működés megkezdése

2022. III. negyedév - Integráció megkezdése

Szeptember 16.  Munkacsoportonként feladatterv és ütemezés

Szeptember 30.  Jelenlegi helyzet felmérése

Október 15.  Jövőbeli működés koncepciójának kidolgozása

November 15. Új működés előkészítése

December 15.  Átvételi folyamatok megkezdése

2023. június 30.  Első működési tapasztalatok

2024. január 1. Teljeskörű működés



Országos szintű közlekedésszervezés

• Közlekedésfejlesztés

• Személyszállítási közszolgáltatások megrendelése a 
miniszter nevében, számonkérése

• Egységes tarifarendszer, jegy- és bérletrendszer, 
valamint értékesítési rendszer kialakítása és 
működtetése

• Személyszállítás megrendelői feladataihoz 
kapcsolódó eszközök és rendszerek üzemeltetése, 
fejlesztése (HKIR, JÉ)

• Egységes utastájékoztatás, arculat és haváriakezelés, 
valamint csatlakozásmenedzsment kialakítása

• Vasúti pályakapacitás elosztás (jelenleg VPE által 
ellátott)
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Országos közlekedésszervező feladatai

• Minden stratégiai adat begyűjtése és elemzése, 

döntéshozatal segítése

• Kedvezményrendszer digitalizációja

• Adatelemzés, adatvizualizáció fejlesztése

Közlekedési adattárház kialakítása

Pályaműködtetési Szerződés megrendelési és

számonkérési funkció

Hazai és uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő 

elektronikus jegyrendszer és utastájékoztató rendszer 

fejlesztési projektek

Vasúti Műszaki Bizottság támogatása

• Vasúti szabályok és szabványok megújítása,

• Digitalizáció előmozdítása

Több mint feladatátcsoportosítás: az országos közlekedésszervező létrehozásával megszűnik a megrendelés, tarifák ágazati 

jellege, az utazó számára egységes, átjárható hálózat alakul ki. 
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Az első évben elindított szolgáltatásfejlesztések 

• Helyközi autóbuszos piac uniókonform 

megújítása

• Új InterCity flotta beszerzése (ROSCO)

• Tarifafelülvizsgálat (terület- és zónaalapú 

bérletrendszer kialakítása)

• Helyi-helyközi közlekedés jobb 

összehangolása

• Új utazástervező, jegyértékesítő applikáció

• Megújuló utastájékoztatási rendszer

• Országos Forgalmi Modell

• Egységes közlekedési adattárház felépítése



Köszönöm a figyelmet!


