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A VOLÁNBUSZ Zrt. üzletpolitikai célja 

Minél magasabb színvonalú 
szolgáltatás nyújtása, amellyel 

még versenyképesebb alternatívát 
kínálhat az egyéni közlekedéssel 
szemben, 
minél inkább elősegíti napjaink 
környezetvédelmi törekvéseit 
(kevesebb személyautó jelenléte, 
környezetbarát autóbuszok), 
még jobban hozzájárul a 
folyamatosan fejlődő társadalmi 
(magasszintű közszolgáltatások) és 
nemzetgazdasági  folyamatokhoz.  

 



Napjaink kihívásai a közúti közlekedésben 

Sharing economy alapú közlekedési 
szolgáltatások növekvő térnyerése 

Az egyéni közlekedés részarányának 
növekedése 

Növekvő forgalmi torlódások Budapest 
elővárosi közlekedésében 

Csökkenő utasszám  

Járművezetői utánpótlás 
 

 

 Folyamatos szolgáltatásfejlesztés és 
hatékonyságjavítás 



Számos esetben 9 fős kisbuszokkal végzett szolgáltatások 
Rugalmas fel- és leszállási lehetőségek 
Versenyképesebb árak 
A férőhely-kapacitások az alábbi  

buszos kapacitásokkal egyenlők: 
Szegedre 1145 férőhely 23 járat 

Debrecenbe 527 férőhely  11 járat 

Nyíregyházára 544 férőhely 12 járat 

Miskolcra 862 férőhely  18 járat 

Szekszárdra 233 férőhely 5 járat 

Pécsre 409 férőhely  9 járat 

Győrbe 181 férőhely 4 járat 

Sharing economy szolgáltatások – telekocsi  
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Szolgáltatásfejlesztés és hatékonyságjavítás főbb területei 

I. Szolgáltatásfejlesztés 
Járműbeszerzés 
Utastájékoztatás 
Menetrend 
Hálózat 
Tarifa  

         
II. Hatékonyságjavítás 

Vasúti és közúti 
menetrendek 
összehangolása  
Menetrend és forda 
optimalizáció  

 



 Járműbeszerzés 

Az autóbuszpark folyamatos megújítása 

Az elmúlt fél évben 319 db autóbusz érkezett a VOLÁNBUSZ-hoz és 
a Közlekedési Központokhoz 

31+43 db Neoplan Tourliner 

120 db Credo Econell 

25 db Credo Inovell 

100 db Setra 415 LE Business 

 
 



Utastájékoztatás 

A külső és belső audio-vizuális 
utastájékoztatás folyamatos 
fejlesztése. 

Autóbusz-állomási új dinamikus 
utastájékoztató rendszerek kiépítése. 

3 jegyű viszonylatszámozás Pest 
megyében. 

 Országos járatok viszonylat-
számozásának előkészítése.  

 
 



Hálózat és menetrend - Kisbér 

Új, hatékonyságjavító és erőforrás optimalizáló közlekedési rend bevezetése 
a Zsámbéki-medence térségében 2018. decemberben. 

 
 

 

M4 metró elérhetősége javult 

30 perccel csökkent a menetidő 

Ütemes menetrend 

Hatékonyabb eszközfelhasználás 

Személyzetigény csökkenés 



Hálózat és menetrend - Dél-Alföld 

A közúti és vasúti alágazatok között fennálló indokolatlan 
párhuzamosságok csökkentése Budapest és Szeged, Budapest és  
Kiskunfélegyháza között. 
Budapestről Csongrádra, Szentesre, 
Hódmezővásárhelyre és Makóra 45 
perccel rövidebb menetidő. 

Ütemes menetrendek bevezetése az 
országos és regionális közlekedésben. 

Hatékonyabb járatüzemeltetés, 10 
darabbal csökkent az eszközigény, kb. 
350 ezer kilométerrel a teljesítmény. 

 

 

 



Hálózat és menetrend – Dél-Buda agglomerációs közlekedése 

Új kapcsolat Budakeszi és az M4-
es metró között 
Egyenletesebb kínálat Budaörs és 
a főváros között 
Gyakrabban induló járatok 
Budaörs és Budakeszi között 
Több gyorsjárat Budaörsről és 
Diósdról az M4-es metróhoz 
Új Dél-Buda Zónabérlet 
Kölcsönös bérletelfogadások 
Hatékony eszközfelhasználás 

 



Hálózat és menetrend – Veresegyház Medvepark 



Hálózat és menetrend – további fejlesztések és optimalizáció 

Július 1-jétől a közúti és vasúti 
menetrendek összehangolása Budapest 
és Veszprém között – I. ütem 
Augusztus 1-jétől szolgáltatásfejlesztés, 
egyben hatékonyságjavítás Budapest és 
Salgótarján között 

üzemidőbővítés 
munkanap délután 30 perces követési 
idő 

Augusztustól ütemes menetrend 
Budapest és Tura között 

 



Köszönöm a figyelmet! 


