
Veszprémi közösségi 

közlekedésének működése 2019. 

január 1-jétől, avagy egy 

szolgáltatóváltás kihívásai 

üzemeltetői szemmel 

Előadó: Négrádi Tamás üzemeltetési vezető  

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 



 

• Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 27-ei ülésén arról döntött, hogy 2019. 

január 1-jétől a városi helyi közlekedést jelentősen megújítja 

• az autóbuszok állapota jelentősen leromlott a városban, ezen változtatni akartak 

• beruházási források nem álltak rendelkezésre új járművek vásárlásához 

• a buszközlekedést kísérő szolgáltatásokat fejlesztése is szükségessé vált (utastájékoztatás, 

forgalomirányítás, jegyvásárlás) 

• ezért saját, új, 100%-os önkormányzati társaságot hoztak létre 10 éves közszolgáltatási 

szerződéssel (december 15.) a feladatok ellátására 

• ez a:  

 

Mi a V-Busz és miért jött létre? 



FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

JÁRMŰPARK 

UTASTÁJÉKOZTATÁS 

ÉRTÉKESÍTÉS 

SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL 

ÜTEMES MENETREND 



 
 

Járműpark megújítása – 2 ütemben 

• 2019. január 1-

jétől 

• használt 

autóbuszok 

• alacsonypadlós, 

légkondícionált 

járművek 

 

• Jövőben új 

elektromos flotta 

pályázati 

forrásból 

• Célszerűen 2023-

ra (EKF) 

• alacsonypadlós, 

légkondícionált 

járművek 

 



BYD elektromos 
szóló autóbusz 

teszt 

• Régebbi modell 

• 1 hetes teszt időszak 

• Napi 150 km 

• Akkumulátor kapacitás: 
68% a nap végére 

• Energia felhasználási 
ktg.: kb. 5600 Ft  

• Pozitív lakossági 
visszajelzések 



TELEPHELY 

 

• Bérelt szolgáltatás (Volánbusz Zrt.) 

• Közös használat 

• Diszpécseri helység 

• Műszaki szolgálat 

• Karbantartás, alap raktárkészlet 

• Kávégép 

 



Járművezetők 

• 85% volt ÉNYKK járművezető  

• 50% környékbeli lakos, 50% veszprémi 

• Legfiatalabb: 21 éves pályakezdő hölgy 

• Kollektív Szerződés 

• Elhúzódó KSZ tárgyalások 

• Megállapodás december 18.-án 

• Járművezetői szerződéskötések december 19-től 

• Oktatás, típusképzések 

• Januárban jelentős létszámhiány, besegítő járművezetők a BKV-tól 

• Márciusban már várólista, nincs létszámhiány 

• Jelenleg 20%-os túljelentkezés 



Napi üzemeltetés 

• Korszerű mobilos és webes applikáció, online 

járműkövetés  

• Menetrendszerűség javuló tendenciát mutat 

• Utaspanaszok száma csökken 

• Szolgáltatási színvonal javul 
 
 

• Műszaki meghibásodás elenyésző 

• Sajáthibás események száma kezdetben 

magas volt, főleg az üvegkár 

• Megállóhelyi beállásból fakadó károk 

csökkennek 



10 hónapos működés alapján 

 

• Üzemeltetési költség az össz ktg. 85%-a 

• 3 meghatározó tétel (jármű, járművezető, üa.) 

• Saját tulajdon hiánya miatt jelentős ráfordítások 

• Futásteljesítmény az előző évinél kb. 23%-al 

nagyobb 

• Utasszám szignifikánsan nem változott 

• Bevételek érdemben nem emelkedtek  

• Belső ellenőri vizsgálat a kompenzációs igény 

miatt 

 



 
 

Konklúzió 

• Az előzetesen tervezett kompenzációs 

igény majdnem a duplájára nőtt  

 

• A költségszint adott, „vízfej” nincs 

 

• Személyi állomány 90%-a járművezető 

 

• NINCS túlköltekezés, minden annyi 

amennyi 

 

• A járművezetői hiányt emelt bérrel lehet 

kezelni 
 

 



Köszönöm a figyelmet! 


