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1. Bevezetés 

A fenntartható fejlődés olyan folyamat, amely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 
csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”. 

/Forrás: ENSZ Brundtland-jelentés, 1987./ 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a fenntarthatóság egyet jelent a környezet védelmével, 
a környezeti erőforrások felhasználásának csökkentésével. Azonban a fenntartható fejlődés 
alapelve, hogy komplexen, „egymással összefüggő és egymást erősítő pillérként” veszi 
figyelembe a gazdasági fejlődést, a társadalmi fejlődést és a környezetvédelmet. Ezen elemek 
nem egyenrangúak, hanem egymásba ágyazódva vannak jelen: a gazdaság a társadalom 
alrendszere, a társadalom pedig az ökoszisztéma alrendszere. Az ökológiai fenntarthatóság a 
döntő, mert ez határozza meg a társadalmat, s azon keresztül a gazdaságot.  

 

 
1. ábra: A fenntartható fejlődés három pillére 

/Forrás: https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma// 

Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy a változás a fenntarthatóság irányába nem jön 
magától, hanem tennünk kell érte. Ezért is nagyon fontos a szemléletformálás, melynek a 
társadalom egészét át kell hatnia.  
 
Az ENSZ 2015-ben 17 Fenntartható Fejlődési Célt határozott meg (mindemellett 169 alcélt), 
annak érdekében, hogy a világ fejlődését egy fenntartható pályára állítsa. Nagyon fontos, hogy 
a fenntarthatóság fejlődést és nem növekedést jelent. A kitűzött célok egyszerre fedik le a 
társadalmi, a természeti és a gazdasági jellegű feladatokat, mert az alapnézet az, hogy maguk 
a problémák is összefonódnak. 



- 5 - 

 

2. ábra: Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai 
/Forrás: https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma// 

Az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai közül egyik sem összpontosít külön a közlekedésre és a 
mobilitásra, de a közlekedés értelemszerűen több célhoz is kapcsolódik, azok elérése 
szempontjából rendkívül fontos. Ilyenek például a foglalkoztatás és a jóllét elősegítésére, 
valamint az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentésére irányuló fenntartható fejlesztési 
célok. A közlekedéssel kapcsolatban ugyanakkor több kihívással is szembe kell nézni, hiszen 
mérsékelni kell éghajlati és környezeti hatását, javítani kell a közlekedési rendszereket és a 
közlekedésbiztonságot. A fenntartható fejlesztési céloknak megfelelően, jelentős 
beruházásokra van szükség a megfelelő infrastruktúra, az innováció és a jól működő 
közlekedési rendszerek, többek között a közösségi közlekedés terén.1  

És itt elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor bátran kijelenthetjük, hogy a fenntartható városi 
közlekedés kulcsa a közösségi közlekedés, ami leginkább fenntartható motorizált közlekedési 
mód, mert: 

 kielégíti az alapvető mobilitási igényeket 

A közlekedés elsődleges feladata, hogy kielégíthesse az emberek és a vállalkozások mobilitási 
igényeit. A közösségi közlekedés mindenki számára hozzáférhető módon juttatja el az utasokat 
A-ból B-be, a dolgozókat a munkahelyükre (így segítve a gazdasági növekedést), a tanulókat az 
iskolába, az időseket igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. (Kapcsolódó célok: 
1,2,3,8,10) 

 kisebb környezetszennyezéssel jár, mint az egyéni motorizált közlekedés 

Például míg a fővárosi közlekedés a budapesti energiafelhasználáshoz köthető CO2-
kibocsátáshoz mintegy 20%-ban járul hozzá, addig a közösségi közlekedés a fővárosi 
üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás mindössze 2,5%-áért felelős. Ezek az arányok 
hozzávetőlegesen minden város esetében megállják a helyüket.  

                                                           
1 Forrás: TEN/661 A közlekedés szerepe a fenntartható fejlesztési célok teljesítésében – mit jelent ez az uniós 
szakpolitikai döntéshozatal szempontjából? (2018.) Előadó: Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALAZ 
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3. ábra: Az egyéni közlekedés közel 7-szer annyi összkibocsátásért felelős, mint a 
tömegközlekedés. 

/Forrás: https://cyprus-mail.com/2020/05/19/many-benefits-of-public-transport// 

A lokális kibocsátással nem járó elektromos meghajtás, például a kötött pályás közlekedés az 
egyik legkörnyezetbarátabb közlekedési mód. A fővárosi utazók 63%-a valamilyen elektromos 
meghajtású közösségi közlekedési eszközzel utazik. A villamossal, trolibusszal rendelkező hazai 
nagyvárosokban azonban az elektromos járműveket igénybe vevők aránya pont fordított, 
mindössze az utasok 1/3-a utazik velük. (Kapcsolódó célok: 12, 13, 15) 

 

4. ábra: A BKK utasainak 63%-a jelenleg is elektromos meghajtású járművel utazik 
/Forrás: 2021.évi összefoglaló közlekedési riport, BKK Zrt.  

https://bkk.hu/downloads/7222/4I1SJeNSnW4EYby5wzpFBQ==/ 
 

 hatékonyabb térhasználattal jár 

Ha a város problémáira gondolunk, szinte biztos, hogy az elsők közt a dugók és a parkolási 
nehézségek kerülnek említésre. Erre a megoldást szintén a közösségi közlekedés jelenti, hiszen 
a kiemelkedő kapacitás hatékony területfoglalással jár. Főként a kötöttpályás közlekedési 
eszközök kapacitáskülönbsége szembetűnő az egyéni motorizált, de még a kerékpáros 
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közlekedéshez képest is. Jó példa erre a budapesti nagykörúti Combino villamos, mely 
csúcsidőben közel 7000 utast tud egy irányban egy óra alatt szállítani, ez itt, ekkora helyet 
felhasználva semmilyen más közlekedési eszközzel nem lenne lehetséges. (Kapcsolódó célok: 
9, 11) 

 
5. ábra: Fenntartható városi térhasználat – a különböző közlekedési módok helyigénye 

/Forrás: https://twitter.com/UITPnews/status/1469607942324461569/ 

 
A fenntarthatósági célok 

A környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező stratégiák, direktívák és előírások egyre 
szigorúbb kritériumokat támasztanak a vállalatokkal szemben, amelyek jelentősen 
befolyásolják a működésüket. Az Európai Unió tagjaként Magyarországra is vonatkoznak az 
Unió előírásai, mint például a nemrégiben elfogadott „Fit for 55” intézkedéscsomag, mely az 
uniós zöld átállási terv részeként felülvizsgálja az éghajlat-, energia és közlekedéspolitikai 
jogszabályait annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályokat összhangba hozza a 2030-ra, 
illetve 2050-re vonatkozó célkitűzésekkel. A tervek szerint 2030-ig legalább 55%-kal kell 
csökkenteni a kibocsátásokat, majd 2050-re el kell érni a klímasemlegességet. A Tiszta 
Járművek Európai Uniós direktíva ezzel összhangban kötelező jellegű zöld közbeszerzési 
szabályokat vezetne be, valamint leírja, hogy 2025. december 31-ig a beszerzendő új buszok 
legalább 37%-nak, illetve 2030. december 31-ig minimum 53%-nak "tiszta" üzemmódúnak 
(gáz- vagy áramüzemű) kell lennie.  
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6. ábra: A környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező stratégiák, direktívák és 
előírások 

/Forrás: BKV Zrt., saját szerkesztés/ 

Ennek hatására a kormány még 2019 szeptemberében elfogadta a 1537/2019. /IX. 20./ Korm. 
határozatot a Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel 
kapcsolatos feladatokról. A Határozat azóta módosításra került, 2021. decemberében 
megjelent a Széchenyi Terv Plusz keretében „A zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése” 
című (RRF – 5.2.2-21 kódszámú) felhívás, a forrás keretösszege 53.235.000.000 Ft. 

Az elektromobilitás gyorsabb terjedését szolgálja a hazai elektromobilitási stratégia, a Jedlik 
Ányos Terv 2.0. Elsődleges nemzetgazdasági érdek, hogy Magyarország csatlakozzon az 
elektromos autózás által generált fejlesztésekhez, és élenjáró legyen az innovatív technológiák 
bevezetésében, elterjesztésében, melyek a fenntartható fejlődést szolgálják. Azonban nem 
szabad megfeledkezni a célok megvalósításához szükséges feltételekről. Ilyen például az 
elektromos járművekhez szükséges villamos energia és az infrastruktúra rendelkezésre állása. 
A Jedlik Ányos Terv 2.0. az ország növekvő energiaigényének (és ebben kiemelkedő szerepet 
kap a közlekedési célú energia növekmény) becslése alapján Paks II. 2025-ös megindulásának, 
majd a 2030-as teljes kiépítésének a szükségességét hangoztatja. Az elterjedő napelemes 
rendszerek időbelisége nem fog tudni segíteni az éjszakai energiahiányon – ezért egy 
alaperőmű építésének fontosságát emeli ki. Az erőműépítés mellett az országos 
elosztóhálózat bővítésének a szükségességét 700 MW körülire becsüli, melynek a bekerülési 
értéke mintegy 30 Mrd Ft. Reális forgatókönyv szerint a megvalósítást 2030-ra 
prognosztizálták. Az orosz-ukrán konfliktus azonban a kivitelezést bizonytalanná teszi. A 
fentiek alapján a gyors és teljes átállást infrastruktúra oldalról számos szűk keresztmetszet 
nehezíti.  

Hazánk több stratégiával rendelkezik a klímasemlegesség és a fenntartható pályára álláshoz 
kapcsolódóan. A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2020-2050 vázolja fel a 2050-es hazai 
klímasemlegesség elérésének útvonalát. Ebben megtalálható, hogy 2018-ra a közlekedés nem 
csak az energiaszektoron belül, hanem az összes alszektor közül a legnagyobb kibocsátóvá vált, 
a magyar kibocsátás 22%-áért felelős. A közúti közlekedés dominálja a közlekedésen belül a 
kibocsátásokat, amelyek az elmúlt öt évben közel 40%-kal emelkedtek. A stratégia ezért egy 
fenntarthatóbb, zöldebb, biztonságosabb és jobb összeköttetésű közlekedés megvalósítását 
tűzte ki célul, a CO2 kibocsátás szempontjából előnyös utazási módok ösztönzésével. Ezenfelül 
megszületett a 2030-ig szóló Nemzeti Energia- és Klímaterv, illetve az új Nemzeti 
Energiastratégia is, amiben Magyarország vállalata, hogy 2030-ra villamosenergia-termelését 
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90%-ban karbonmentessé teszi, a megújuló energiaforrások aránya pedig eléri a 21%-ot. Az 
ÜHG kibocsátási szintjének további csökkentése mellett kiemelt törekvés az energiabiztonság, 
a klímavédelem és a gazdaságfejlesztés. 

Nagyvárosainknak, más európai nagyvárosokhoz hasonlóan, szembe kell néznie a 
klímaváltozás hatásaival és az egyre növekvő gépjármű forgalom okozta nehézségekkel. A 
fővárosi közlekedés a budapesti energiafelhasználáshoz köthető CO2-kibocsátáshoz mintegy 
20%-ban járul hozzá, azonban a közösségi közlekedés a fővárosi ÜHG kibocsátás mindössze 
2,5%-áért felelős. Éppen ezért az Otthon Budapesten Integrált Településfejlesztési Stratégia 
(ITS) keretein belül a Főváros célja, hogy 2030-ra a közösségi közlekedés aránya a közlekedési 
munkamegosztásban elérje az 50%-ot (2017: 47%), a személygépjármű forgalom pedig 20%-
ra csökkenjen (2017: 40%). A budapesti cél országos szinten is érvényes, hiszen lényeges, hogy 
mindenhol csökkenjen az egyéni motorizált közlekedés aránya.  

 

7. ábra: Kívánatos Modal-split 
/Forrás: Otthon Budapesten Integrált Településfejlesztési Stratégia/ 

Az ITS-ben megfogalmazottakkal összhangban Budapest Főváros Fenntartható Energia és 
Klíma Akcióterve (SECAP) tovább nyomatékosítja a város dekarbonziációs célját: 2030-ig 
legalább 40%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok levegőbe jutását.  

A stratégiai célkitűzések mind egyirányba mutatnak, ezeket kell figyelembe vennünk a 
fenntartható közösségi közlekedés víziójának megalkotása során. A fenntarthatóságot 
rendszerszinten kell értelmezni, azonban a legsürgetőbb feladat a klímaváltozás elleni 
küzdelem ezért a „zöld” ágazati cél az elsődleges. 

 a közösségi közlekedés dominanciájának növelése – (az egyéni és a közösségi 
közlekedés részaránya 50-50% legyen, Budapesten ez a kívánatos Modal-split)  

 vonzó alternatíva legyen a közösségi közlekedés 
 emissziócsökkentés – kevesebb károsanyag kibocsátás, főleg CO2 
 energiahatékonyság növelés (pl.: minél kevesebb nem megújuló erőforrás 

felhasználás) 

 alternatív, megújuló erőforrások használatának növelése (pl.: napenergia) 
 a környezeti terhelés csökkentése (pl.: környezetbarát kenőanyagok használata) 

Mivel a közösségi közlekedés a leginkább fenntartható motorizált közlekedési mód, így a 
legfontosabb cél, hogy annak valós alternatívát kell nyújtania az egyéni motorizált 
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közlekedéssel szemben, hiszen a közösségi közlekedés részarányának növelésével érhető el a 
legnagyobb hatékonyságnövekedés társadalmi szinten. Az olyan, ágazati szereplők által 
megvalósított intézkedések, mint az emissziócsökkentés és az energiahatékonyságnövelés 
képesek ezt a hatást tovább fokozni. Mivel az egyes részcélok nem függetleníthetők 
egymástól, sőt legtöbbször kéz-a-kézben járnak, így nem az alapján mutatjuk be a lehetséges 
irányokat, hogy melyek kapcsolódnak külön az emissziócsökkentéshez vagy az 
energiahatékonyság növeléséhez, hanem komplexen kezeljük a zöld ágazati cél elérésének 
kérdését. 

A közösségi közlekedés társadalmi költségei 

A közösségi közlekedés által egy sor költség és haszon jelentkezik mind magán-, mind 
társadalmi szinten. A különbségek a kizárólag magán jellegű költségek – melyeket kizárólag a 
tevékenységet végző egyén fizet meg – és a társadalmi költségek között akkor válnak fontossá, 
amikor a költséget előidézők nem szembesülnek cselekedeteik teljes költségével.  

Amikor az egyén eldönti, hogy személygépkocsival vagy közösségi közlekedéssel utazik, azokat 
a költségeket és előnyöket veszi figyelembe, melyeket közvetlenül ő visel. Az egyén a 
következő szempontok mérlegelése után a magán (vagy "belső") költségek és hasznok 
figyelembevételével hoz döntést. A közlekedési mód kiválasztásának azonban olyan 
következményei vannak, amelyek az egyénen túl az egész társadalomra kihatnak.  

A tömegközlekedés használatának előnyben részesítése az egyéni motorizált közlekedéssel 
szemben olyan hasznokkal járhat, mint a légszennyezés szintjének csökkenése. A kevesebb 
károsanyag kibocsátás tisztább környezethez vezet, ami csökkenti a légúti megbetegedések 
kockázatát, így a közösségi közlekedés hasznát nem csak az azt használók élvezhetik. Ez az 
előny a társadalmat közösen illeti meg, ezzel együtt az egész társadalom érdeke is. Mivel 
azonban az egyén nem viseli ezeket a költségeket és hasznokat közvetlenül, azok nem képezik 
részét a döntéshozatali folyamatának.  

Ebből adódóan létezhetnek úgy nevezett „be nem árazott” vagy „fel nem fogott” költségek és 
hasznok, az externális költségek és hasznok. Bármely tevékenység teljes társadalmi költsége a 
következő összegekből tevődik össze: a magán- és az externális költségek összege. 

A közlekedés nemzetgazdasági szempontból nagyon fontos ágazatnak tekinthető. Szerepet 
játszik a termelésben azáltal, hogy a munkaerő eljuttatását biztosítja a munkahelyekre, 
valamint a megtermelt javakat is a közlekedés által juttatják el a fogyasztókhoz. Mindezek 
mellett a közlekedés rendelkezik negatív externáliákkal is. Az externáliák olyan hatások, 
amelyek a szolgáltatás nyújtása közben merülnek fel és hatásuk lehet negatív vagy pozitív. A 
közlekedés negatív externáliái közé tartoznak a torlódások, balesetek, valamint a zaj, illetve 
környezetterhelés. Prof. Dr. Holló Péter és Dr. Sipos Tibor a KTI munkatársai a „Közúti baleseti 
veszteségek aktualizálása” című munkájukban bemutatták hogyan alakult az elmúlt években 
a különböző kimenetelű sérülések fajlagos (egy főre jutó) nemzetgazdasági baleseti 
vesztesége az EU tagállamaiban, köztük Magyarországon is. Baleseti veszteségek, mint a 
halálos kimenetelű balesetek esetében az emberéletek veszteségének „kifejezésére” és 
mérhetővé tételére használják a SVOL (Statistical Value Of Life) mutatót, ami az élet statisztikai 
értékét jelenti. A rendelkezésre álló legfrissebb 2018-as adatok szerint egy halálos áldozat 
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statisztikai veszteségértéke a társadalom és a nemzetgazdaság számára 305.700.898 Ft, a 
súlyos sérült statisztikai veszteségértéke 74.241.647 Ft míg a könnyű sérülté pedig 6.118.179 
Ft.  

A negatív externáliák vizsgálata azért is fontos mert azt általában nem a közlekedésben 
résztvevők viselik, hanem közvetetten jelentkeznek.  

A közlekedésre vetített externális költségeket három csoportba sorolhatjuk: 

1. A torlódásból és hiányokból származó költségek 
2. Különböző balesetekből származó költségek 
3. Környezeti költségek 

Az első csoportba tartoznak a sűrű forgalomból származó késések, a menetrendtől való 
eltérések, illetve az egyéb üzemeltetési költségek és az ezek által elmaradt műszaki vagy 
gazdasági teljesítmények. 

A második csoportba tartoznak különböző balesetekből származó költségek, mint például a 
sérült alkatrészek cseréje, a forgalomból kiesett jármű pótlása és a fentebb tárgyalt statisztikai 
veszteségértékek a társadalom és a nemzetgazdaság számára, mint pl. a felmerülő orvosi 
költségek.  

A harmadik csoport a környezeti költségek csoportja, ami magában foglal minden olyan a 
vállalat működése közben felmerült hatást, amely negatívan hat a környezetre. Ilyen hatások 
például a dugóban álló jármű fölösleges káros anyag kibocsájtása. 

A közlekedés negatív externáliái vagyis a torlódások, balesetek, zaj, illetve környezeti terhelés 
és ezek hatásai csökkenthetőek a közösségi közlekedés használatával. A torlódások, dugók, 
amelyek főként a városok belső kerületeire jellemzőek, elkerülhetők a kötöttpályás 
közlekedési módok pl.: metró, villamos használatával, vagy tömegközlekedési sávok, autóbusz 
folyosók létesítésével. A balesetek számát tekintve megállapítható, hogy a közösségi 
közlekedés egy meglehetősen biztonságos közlekedési mód, például a BKV Zrt. járművezetői 
átlagosan 1.000.000 megtett kilométereként okoznak személyi sérüléssel járó balesetet. A 
közösségi közlekedés használatával a közlekedés környezetterhelése is csökkenthető, mivel a 
kötöttpályás közlekedési módok, vagy az elektromos meghajtású busz használatával helyben 
nem keletkezik káros anyag kibocsájtás valamint a zajterhelés is alacsonyabb. Városainkban 
jelenleg kevés elektromos busz közlekedik, ezért átmenetileg megfelelő alternatívát 
jelenthetnek az EURO 6-os környezetvédelmi besorolással rendelkező dízel buszok, illetve a 
CNG hajtású buszok, amelyek arányiban még mindig előrelépést jelentenek a koros, alacsony 
környezetvédelmi besorolású járművekhez képest és az egyéni motorizált közlekedéssel 
szemben egyidőben jóval több utast tudnak szállítani. Egy csuklós autóbusz teljes kapacitással 
üzemelve 90 ember egyidejű elszállítására képes. Ezt a 90 embert – ha a Budapestre jellemző 
1,28 fő/személygépkocsi kihasználtsággal szemben 4-en ülnének egy autóban – akkor 24 autó 
tudná befogadni.  

A közúti közlekedés térigényére és az ezzel összefüggésben keletkező közúti kapacitáshiányra 
jellemző adat, hogy „2021-ben 121 órát, vagyis 5 napot és 1 órát ültek a dugóban az egyéni 
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motorizált közlekedést használók”2, amely idő alatt nem tudták „működtetni” a 
nemzetgazdaságot, vagyis nem termeltek, illetve nem vásároltak, költöttek, miközben 
feleslegesen fogyasztották az üzemanyagot, terhelték a városi környezetet. 

Végezetül továbblépési lehetőségként említhető meg az alternatív hajtással szerelt 
autóbuszok, de főként az elektromos buszok részarányának növelése a teljes flottára vetítve, 
valamint a trolibuszok számának növelése. Továbbá elérendő célként jeleníthető meg az a 
napjainkban még csak vízionált elképzelés, hogy egy nap az összes hazai nagyvárosban 
szolgálatot teljesítő busz elektromos meghajtással rendelkezzen. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a közlekedés negatív externáliái csökkenthetőek a 
közösségi közlekedés használat részarányának növelésével, tehát ebben a tekintetben az 
ideális állapot az lenne, ha az emberek nagyobb része választaná a közösségi közlekedést, mint 
az egyéni motorizált közlekedést. 

A közösségi közlekedés zöldítésének és finanszírozásának anomáliái 

Nem kérdés, hogy a közösségi közlekedés vonzó mobilitási alternatívává tételére és zöld 
irányú fejlesztésére forrásokat érdemes és kell is biztosítani, azonban a kibocsátás-
csökkenéshez szükséges pénzügyi feltételek jelenleg nem biztosítottak. Az állam ugyan 
felismerte a közösségi közlekedés fontosságát és pénzt fordít a fejlesztésére, azonban a helyi 
közlekedés üzemeltetésre már lényegesen kevesebbet.  

A 2012-ben elfogadott személyszállítási törvényben szövegezték meg, hogy a helyi közösségi 
közlekedés a települések számára önként vállalható önkormányzati feladat, kivéve a Fővárost, 
ahol ez kötelező. A helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása 2020-ban 
megszűnt – kivétel ez alól Budapest –, ami önmagában közel évi 500 millió forint kiesést jelet 
a városi önkormányzatoknak. Az egész ágazatot forráshiány sújtja. Elmondható, hogy a 
mindenkori állam folyamatosan vonult ki a helyi közösségi közlekedés finanszírozásából, az 
önkormányzatok bevétele pedig csökkent a pandémia miatti intézkedések hatására, így még 
kevesebb forrás áll rendelkezésre a közösségi közlekedés finanszírozására. Nem lehet 
figyelmen kívül hagyni az energiaárak drasztikus emelkedését sem, mely egyre nagyobb 
problémát okoz. 

Az országos szolgáltatók által nyújtott közszolgáltatás költségtérítési igénye – amelyre a 
menetdíjbevételek nem nyújtanak fedezetet – 2022-ben 298 milliárd forintról mintegy 420 
milliárd forintra, vagyis 40%-kal nő. Amennyiben az állam a közösségi közlekedés pozitív 
externális hatásait kívánja a továbbiakban fenntartani és/vagy erősíteni, abban az esetben 
szükséges plusz forrást is biztosítania mind az üzemeltetéséhez, mind a klímacélok eléréséhez 
vezető zöldítéséhez országos és helyi szinten egyaránt.  

 

 

                                                           
2 Budapest traffic report | TomTom Traffic Index 
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2. Az ágazat szerepéből adódó célok megvalósítását biztosító kiemelkedő 
lehetőségek 

Az életminőség egyik kulcskérdése az, hogy a közlekedés káros hatásai, a torlódások, a levegő- 
és zajszennyezés ne fojtsa meg a városokat. Egy jól működő közösségi közlekedési rendszer 
mind az élettér kinyitásával, mind a mobilitás káros környezeti hatásainak csökkentésével 
hozzá tud járulni a városi élet minőségének javításához, versenyképessé tételéhez. Egy biztos, 
a jó minőségű közösségi közlekedésre mindig lesz igény. Az első és legfontosabb cél tehát, 
hogy a közösségi közlekedésnek valós alternatívát kell nyújtania az egyéni motorizált 
közlekedéssel szemben. Ez röviden lefordítva azt jelenti, hogy biztonságos, megbízható, gyors 
és kényelmes szolgáltatást kell nyújtani az utazóközönség számára, elérhető és megfizethető 
módon úgy, hogy az az állami/önkormányzati szektor számára is finanszírozható legyen. A 
kérdéskört két irányból: közlekedésszervezési és üzemeltetési oldalról közelítjük meg. 

2.1. Közlekedésszervezés  

A polgárok el akarnak jutni az úticéljukhoz. A közlekedésszervezés fő feladata, hogy biztosítsa 
ennek a mindenki számára elérhető, biztonságos módját és a lehetőségekről (személyszállítási 
közszolgáltatások és más közforgalmú közlekedési szolgáltatások) tájékoztassa azokat, akik a 
mobilitási szolgáltatást igénye szeretnék venni. 

A közlekedésszervezésnek számos olyan eszköze van, melyek alkalmazásával támogatni tudja 
a közlekedés fenntarthatóbbá és zöldebbé tételét, a következőkben ezekre láthatunk 
példákat. Azonban tudomásul kell venni, hogy a felsorolt javaslatok többségének 
megvalósításához hatalmas pénzügyi erőforrásokra lenne szükség, valamint az ágazati 
szereplők rendkívül szoros, országos szinten koordinált együttműködésére. 

A két kulcsszó tehát a hozzáférhetőség – hozzáférhetőség az úticélhoz, a megállóhoz, a 
járműhöz, a menetrendi információkhoz, a jegyekhez – és a valós idejű tájékoztatás. 

 Hálózat – HONNAN-HOVÁ  

Az utasok el szeretnének jutni A-ból B-be, így a közlekedésszervezés során az egyik 
legfontosabb feladat a hálózattervezés. A közösségi közlekedés lefedettségének olyan 
jellegűnek és mértékűnek kell lennie, hogy az vonzó legyen a polgárok számára, versenyképes 
alternatívát kínálva az egyéni motorizált közlekedéssel szemben. Rá kell venni az utazókat, 
hogy autójukat hátrahagyva használják inkább a közösségi közlekedési eszközöket, ehhez 
járulhat hozzá a P+R, valamint a B+R parkolók, valamint intermodális csomópontok építése, 
melyek kényelmessebbé és gyorsabbá tehetik az utazásokat, az egyes közlekedési 
módváltásokat. Integrált gondolkodásmódra van szükség, azonban nem szabad elfelejteni a 
pénzügyi korlátokat és mérlegelni kell az egyes projektek megvalósíthatóságát és hasznát. 
Például egy intermodális csomópont kialakítása hatalmas összegbe kerül, azonos forrásból 
több kisebb zöldítést segítő beruházás is megvalósítható lehet. 

A fenntartható zöld közlekedést szem előtt tartva a kötöttpályás hálózat bővítése 
elsőbbséget kell, hogy élvezzen, mind energiahatékonysági, mind emissziókibocsátási, mind 
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közlekedésbiztonsági, mind kapacitáshatékonysági szempontból a legfenntarthatóbb 
közlekedési mód. 

Az egyes közlekedési eszközök használata során keletkező CO2 emisszió fajlagos értékei szerint 
a közösségi közlekedés okozza a legkevesebb környezetterhelést.  

 

8. ábra: Egy utaskilométerre vetített CO2 globális emisszió Budapesten, a 2021. évi 
energiatermelési rendszert (villamosenergia forrása) figyelembe véve 

/Forrás: BKV Zrt. energetika adatok, BKK Zrt. utasszám, kihasználtság adatok / 

 Jármű – MIVEL  

Az utasok el szeretnének jutni A-ból B-be, a fő cél, hogy ezt ne egyéni motorizált közlekedési 
eszközzel tegyék meg. A közlekedésszervezés feladata, hogy mindenki számára hozzáférhető 
(akadálymentesített) járműveket biztosítson és olyan alternatív megoldásokat kínáljon, 
melyek használata kevesebb CO2 kibocsátással jár. A tömegközlekedés, a közlekedési 
eszközmegosztó szolgáltatások, valamint az aktív és mikromobilitás arányát a modal-splitben 
növelni kell, vonzóvá kell tenni azokat az utazóközönség számára jó állapotú, esztétikus, 
akadálymentesített és magas színvonalú szolgáltatást biztosító járművekkel. Ezeknek a 
járművek a személygépkocsik komfortjával kell felvenniük a versenyt, ezért ma már egyre 
inkább az „utazási élményre” helyeződik a hangsúly. Az új járművek nemcsak a közösségi 
közlekedést, mint szolgáltatást tudják vonzóbbá tenni, hanem hozzájárulnak a levegőminőség 
javulásához, a zajkibocsátás csökkentéséhez és ezáltal a városi életminőség javulásához. 

 Menetrend – MIKOR 

Ahhoz, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatás vonzó tudjon lenni, olyan menetrendet kell 
alkotni, ami igazodik az utazóközönség igényeihez, azonban nem szabad megfeledkezni az 
üzemeltetés gazdaságossági szempontjairól sem, hisz a rendszer csak akkor válik 
fenntarthatóvá, ha egyensúlyban marad. Éppen ezért fontos az optimalizáció, az egyes 
közlekedési módok menetrendjeinek összehangolása (pl. vasútra történő ráhordás) az 
elővárosi és a városi közlekedésben, a járműtípusok igazítása az utasforgalomhoz (csuklós-
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midi-szóló). Olyan kezdeményezéseket is érdemes átgondolni, mint az eltolt iskolakezdés 
vagy az iskolabusz program bevezetése, mellyel a reggeli csúcsidőszakban jelentős (autós) 
forgalomcsökkenés érhető el. 

 Jegyértékesítés – MENNYIÉRT és HONNAN VÁSÁROLHATÓ  

A közösségi közlekedési szolgáltatás vonzóvá tételének szempontjából kiemelten fontos, hogy 
mennyiért vehető igénybe a szolgáltatás és hol, hogyan tudnak az utasok a 
jegyekhez/bérletekhez hozzájutni. Minél kedvezőbb áron, minél kényelmesebb vásárlással. A 
hagyományos értékesítési csatornák (járművezető, bérletpénztár és már a jegyautómaták is 
ide sorolhatók) mellett fontos a digitális (önkiszolgáló) megoldások elterjesztése, 
mobiltelefonos és kártyás platformok használata, mely az időalapú jegyek bevezetését is 
lehetővé tette. Közös tarifarendszer kidolgozására és közös díjtermékek bevezetésére lenne 
szükség a különböző közösségi közlekedési eszközök és mikromobilitási eszközök használati 
lehetőségeinek összehangolására. Akár a személyautó és közösségi közlekedés közös 
használatára sarkalló kedvező bérletkonstrukciók (P+R) bevezetése is segíthetné a közlekedés 
zöldítését a belváros forgalom csökkentése által. 

2005 óta használhatók a budapesti tarifaközösségi bérletek (jelenleg Budapest-bérletek és -
napijegyek), amelyek Budapest közigazgatási határain belül mind a helyi, mind pedig a helyközi 
személyszállítási közszolgáltatások igénybevételére jogosítanak. Ezzel a csak a városon belül 
utazók számára bővült az igénybe vehető szolgáltatás, az elővárosi térség és Budapest között 
utazók számára olcsóbbá vált az utazás. A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia is rámutat 
arra, hogy az elővárosi utazások Budapesten kívüli szakaszain még hiányzik az egységes 
elővárosi bérletek bevezetése, ezzel az elővárosi utazás egy adott útvonalon lényegében egy 
szolgáltatóhoz kötődik. Az elmúlt években a MÁV és Volánbusz számos vonalon vezetett be 
kölcsönös bérletelfogadást, illetve Budapest elővárosi térségében két új bérletfajta (Dél-Buda 
Zónabérlet és Dunaharaszti zónabérlet) is megjelent, amivel az adott térségben már 
valamennyi elővárosi személyszállítási közszolgáltatás igénybe vehető. A törzsutasoknak 
kedvező bérletkonstrukciókat szükséges kínálni. A hagyományos jegyek és bérletek sorát a 
járványhelyzet eredményezte otthoni munkavégzés miatt változó közlekedési szokásokat 
kielégítő új jegyfajtákkal szükséges bővíteni.  

 Forgalomtechnika  

A közösségi közlekedési eszközök számára, amennyiben a többi járművel azonos pályán 
haladnak, az utak zsúfoltságából eredő forgalmi torlódások akadályt képeznek. Az akadályok, 
mint zavarok a menetrendben tervezett egyenletes közlekedési rendet felborítják. Ez a 
szolgáltatás minőségének utasok által érzékelhető romlását eredményezi (egyenlőtlen 
követés és menetidő), továbbá a szolgáltatót többlet jármű beosztására is kényszeríti. A 
forgalomtechnika különböző eszközeivel a közösségi közlekedés előnyben részesíthető, 
például villamosbarát lámpaprogramok használatával, kötöttpálya elkülönített (zártpályás) 
vagy autóbuszsávok kialakításával (szélen vagy középen vezetett, vagy egyirányú utcában 
ellentétes irányban is) az eljutási idők csökkenthetők, mely által a szolgáltatás vonzóbbá 
tehető. Ezenfelül lehetőség van a megállóhelyek olyan kialakítására, amely lehetővé teszi, 
hogy az utascserét követően a jármű haladó forgalomba való újra bekapcsolódása minél 
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kisebb zavartatással valósuljon meg (megállóhelyi öböl helyett ún. negatív öböl, megállóhely 
autóbuszsávban). A csomóponti előnybiztosítás a jelzőlámpa program bejelentkezéssel 
történő módosításával, előnyitással, utánzárással, külön buszsáv/villamos jelzőfejjel, 
buszzsilippel, rövid csomóponti buszsávval és ezek kombinálásával történhet. Ugyancsak 
forgalomtechnikai intézkedésekkel (felfestések, fizikai akadályok kihelyezésével) lehetőség 
van a szabálytalan parkolásból, elkülönített villamosvágányokra figyelmetlenségből erdő 
behajtásokra visszavezethető akadályoztatások csökkentésére. Sőt az így biztosított előnyök 
magasabb keringési sebességet eredményeznek, mely az üzemeltetés szempontjából (pl. 
járműgazdálkodás, beosztások) is megtakarításokat eredményezhet, egyenletesebb követés 
és rövidebb és egyenletesebb menetidők nyújthatók.  

A forgalombiztonság fontos a szolgáltatás minősége, a város élhetősége és a gazdaságos 
üzemeltetés szempontjából egyaránt. 

 Kommunikáció  

A kommunikáció ma már alapvető követelmény a közösségi közlekedési eszközökön utazók 
megtartása és leendő utasok, ügyfelek meggyőzése, konkurens autóhasználattól átcsábítása 
érdekében. Az információk átadása nagyon fontos, hogy az utazóközönség tudja honnan-hová, 
mivel, mikor és mennyiért tud eljutni. A tájékoztatásnak naprakésznek, valós-idejűnek kell 
lennie. Szükséges közös, utasbarát applikációk fejlesztése (pl. BudapestGO), mely a helyi és a 
helyközi rendszerek és szolgáltatók elvárásait is kielégíti. A lényeg, hogy a közlekedésre úgy 
tekintünk, mint egy integrált szolgáltatásra (MaaS), a kínálat igazodjon az emberekhez, 
mindig az aktuális igényeket legjobban kiszolgálva. A cél, hogy az emberek lemondjanak a saját 
autó birtoklásáról és helyette a közösségi közlekedést és eszközmegosztó szolgáltatásokat 
használják. A mobiltelefonos alkalmazásban kombinálható hagyományos tömegközlekedési 
szolgáltatások és megosztott közlekedési módok a következő években versenyképesebb 
tömegközlekedési szolgáltatásokat és kedvező környezeti hatásokat eredményezhet. 
Amennyiben szélesebb körű, az egyéni mobilitási igényekre jobb választ adó, komplex 
szolgáltatáshoz való hozzáférést lehet biztosítani, az segítheti az autós közlekedés 
csökkentését, a közlekedési infrastruktúra és a városi terek felszabadítását, mindezek kedvező 
– és az integrált településfejlesztési stratégiában célként is kitűzött – társadalmi és környezeti 
hatásaival. A komplex hozzáférés nemcsak a technikai célt (külön-külön használati 
jogosultságok megvásárlását egy alkalmazáson belül) jelenti, hanem komplex tarifák, 
bérletkonstrukciók kialakítását, szolgáltatásoknak ezek keretében történő, MaaS szemléletű 
összekapcsolását is.  

Végül, de nem utolsó sorban pedig minden lehetséges fórumon népszerűsíteni kell a 
közösségi közlekedést és kiemelt szerepét a fenntarthatóság szempontjából. Jó 
kezdeményezés például az utazások során megtakarított CO2 kibocsátás reprezentálása az 
utasok felé. 

 Partnerség  

Ahhoz, hogy a közösségi közlekedés fenntarthatóbbá és zöldebbé váljon, szükség van az 
ágazati szereplők szoros együttműködésére, az információk, tapasztalatok megosztására, 
nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is. Erre nagyon jó lehetőséget biztosítanak a 
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nemzetközi (UITP) és hazai fórumok, különböző rendezvények (pl. BKK – Balázs Mór Klub). A 
partnerségi együttműködéseket nemcsak szakmai szervezetekkel kell kialakítani, hanem a 
különböző utasjogi, fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetekkel is (vakok, gyengénlátók, 
mozgáskorlátozottak, autisták stb.). Az olyan közös cél eléréséhez, mint a közlekedés 
fenntartható zöld fejlődésének biztosítása és ehhez a finanszírozási keretek megteremtése, 
közös lobbitevékenység, érdekérvényesítés szükséges, mint pl. a Magyar Közlekedési 
Szövetség. Az új járművek, új technológiák bevezetése nem működhetne a gyártó és termelő 
és szolgáltató vállalatok nélkül, folytatni kell a közös K+F tevékenységeket, melyekhez EU-s 
finanszírozási forrásokat kell keresni. 

A közlekedésszervezési, közút üzemeltetési kérdések és azok hatásának részletesebb 
vizsgálata a 2022. év II. félévének feladata lesz. 

 

2.2. Üzemeltetés 

Az üzemeltetés oldaláról nézve is kétféle megközelítési módja lehet a fentartható zöld 
közlekedés megteremtésének: egyrészről azon kell dolgozni, hogy maga a közösségi 
közlekedés, mint szolgáltatás vonzóbbá válljon, másrészről meg kell vizsgálni, hogy az 
üzemeltetők saját működésük terén milyen környezeti lábnyom csökkentő intézkedések 
megtételére képesek, vagy lennének képesek az ezen lépések megtételéhez szükséges 
források rendelkezésre állása esetén. Az alábbiakban felsorolt intézkedési javaslatok három 
lehetséges beavatkozási terület mentén lettek azonosítva, melyek a közösségi közlekedés 
szolgáltatás alapját jelentik ezek a jármű, az infrastruktúra és a humánerőforrás.  

Jármű 

A vonzó közösségi közlekedés szolgáltatás alapja, hogy jó állapotú, esztétikus, 
akadálymentesített és magas színvonalú szolgáltatást biztosító járművek álljanak 
rendelkezésre, melyek a lehetőségekhez mérten minél alacsonyabb környezetterheléssel 
működnek. 

Kijelenthető, hogy a legnagyobb elmozdulást a zöld fenntartható közlekedés irányába úgy 
lehet megtenni, ha az üzemeltetők kivonják a régi, környezetvédelmi szempontból elavult, 
kedvezőtlen károsanyag-kibocsátású járműveiket az állományukból és új, környezetkímélőbb 
járműveket szereznek be. 

A gumikerekes ágazat 

A gumikerekes ágazat esetében szükséges az elavult dízel üzemű autóbuszok cseréje, melyet 
a „tiszta jármű” direktíva mentén kell végrehajtani, ami előírja, hogy 2025. december 31-ig a 
beszerzendő új (városi) buszok legalább 37%-nak, illetve 2030. december 31-ig minimum 53%-
nak "tiszta" üzemmódúnak (gáz- vagy áramüzemű, ideértve a trolibuszokat is) kell lennie. 
Ennek megvalósítására jött létre a Zöld Busz Mintaprogram, mely állami támogatással 
lehetővé teszi elektromos járművek és kapcsolódó töltőinfrastruktúra beszerzését. 

Az elektromos buszok beszerzése állami támogatással hozzájárul a vidéki városi közlekedés 
dekarbonizációjához, hisz lehetővé teszi elavult dízelbuszok cseréjét lokálisan zéro emissziós 
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járművekre. Az elektromos buszok üzemeltetése azonban nem csupán egy új (típusú) buszt 
jelent, hanem rendszerszemléletet kíván és a városi környezetbe történő integrálása is új 
feladat (töltőoszlopok, új tárolóhelyek napközbeni töltésre stb.). Magyarországon jelenleg a 
vidéki nagyvárosokra jellemző, hogy európai uniós forrásból finanszírozva jellemzően 10 db-
os vagy annál kisebb elektromos járműflottát terveznek felállítani. A beruházási forráshiány és 
a töltő infrastruktúra kiépítésének időigénye mellett az elektromos buszok üzemeltetéséhez 
szükséges, megnövekvő villamosenergia igény kielégítése jelenti jelenleg a szűk 
keresztmetszet. Ugyanakkor például Pécs tervei között szerepel, hogy a városi autóbuszparkot 
2030-ig elektromosra cseréljék. 

Jelenleg jóval többe kerül egy elektromos busz és az üzemeltetéséhez szükséges töltő 
infrastruktúra beszerzése, mint egy új EURO 6-os dízel autóbuszé, ráadásul a kisebb 
hatótávolság miatt a kiváltási arány a járművek között (töltési módtól függően) kb. 1,25-1,5, 
amit a fordatervezésnél és a szükséges flottanagyság meghatározásakor számításba kell venni. 
Beruházási támogatás nélkül a dízel autóbuszok elektromosra történő cseréje többszörös 
forrásigényt jelent az ellátási felelősök, illetve az operátorok számára.  

 

9. ábra: A különböző meghajtású járművek és töltő infrastruktúra beruházási költségei (a 
dízel busz beruházás költsége 100%) 

/Forrás: BKV Zrt. számítások/ 

Nem vitatandó, hogy a környezetet ért károk közvetett költségeit, mint a légszennyezésből, a 
zajból, valamint a klímaváltozásból származó költségeket az elektromos buszok szélesebb 
körben való elterjesztése képes csökkenteni. Ugyanakkor a Nemzeti Buszstratégia is felhívja a 
figyelmet a fokozatosság elvére, hiszen az infrastrukturális kihívásokon túl a technológiához 
képzettségben igazodó humánerőforrás biztosításának megoldása is szükséges. 

Éppen ezért az elektromos buszok mellett nem szabad elvetni új EURO 6-os dízel buszok 
beszerzését, illetve olyan EURO 6 emissziós normáknak megfelelő sűrített földgázüzemű 
(CNG) autóbuszokét, melyek üzembiztos, környezetbarát és gazdaságos alternatívát 
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kínálnak. A környezetvédelem szempontjából fontos lenne a CNG hajtású autóbuszok 
beszerzésének állami támogatása is, mely technológia jelenleg még kedvezőbb mutatójú, mint 
az elektromos üzemmód. A BKV Zrt. és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. üzemeltet nagyobb 
méretű CNG flottát, melyek sikerességét a városlakók pozitív visszajelzései is alátámasztják.  

Olyan nagyobb autóbuszflották esetében, ahol a kibocsátási normák szerinti összetétele 
jelenleg nagyon kedvezőtlen, mint például a BKV Zrt. esetében, egyértelmű, hogy azonos 
forrásból egy elektromos helyett két dízel autóbusz beszerzésével összességében nagyobb 
mértékben csökkenhet a társaság károsanyag-kibocsátása.  

 

10. ábra: Lokális károsanyag-kibocsátási arány 
/Forrás: BKV Zrt., ATÜI - Járműműszaki Osztály/ 

 
A beérkező új járművek a FIFO elv szerint a legkorszerűtlenebb egyedeket hivatottak kiváltani. 
A fenti ábra bal oldalán 2 darab EURO-I-es autóbusz emissziója látható, középen pedig az az 
összegzett arány, ami 1 darab zéró emissziósnak elfogadott elektromos hajtású autóbusz 
üzembe állításával keletkezik (a lokális energiamix szerinti kibocsátás értéke az oszlopok 
tetején található). A jobboldali oszlopok ugyanezeket az értékeket - feltételezetten azonos 
értékben beszerzett - 2 darab új dízel jármű beszerzése esetén szemléltetik. 

A teljes birtoklási költségeket és a járművek emisszióit figyelembe véve megállapítható, hogy 
véges beruházási források esetén a BKV Zrt. autóbusz üzeme által okozott külső költség 
korszerű új dízel autóbuszok beszerzése révén minimalizálható mindaddig a 
leghatékonyabban, amíg az állományban EURO-III, vagy annál alacsonyabb besorolású 
jármű teljesít szolgálatot. Minden magasabb beruházási tőkeigényű autóbusz választása a 
flotta összegzett káros emisszióit kisebb mértékben csökkenti, illetve olyan korosabb 
autóbuszt „felejt” a rendszerben, aminek az okozott kára magasabb a beszerzett jármű 
nyereségénél. 
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Látható, hogy véges források esetén nem minden esetben elektromos buszok üzembe 
helyezésével érhető el a legnagyobb károsanyag-kibocsájtás csökkenés. A legfontosabb 
azonban az, hogy az externális előnyök megjelenjenek az üzemeltető társaságoknál is az 
elektromos busszal végzett szolgáltatás magasabb költségeinek megfizetése révén. 

Az alternatív meghajtással rendelkező autóbuszok mellett nem feledkezhetünk meg a modern 
önjáró trolibuszok nyújtotta lehetőségekről sem. A trolibusz jelen pillanatban az egyik 
legkörnyezetkímélőbb és leggazdaságosabb városi tömegközlekedési eszköz. A fosszilis 
üzemanyagokról való áttérés egyik kulcselemeként tartjuk számon az elektromos buszokkal 
egyetemben. Manapság a trolibuszok megítélése meglehetősen ellentmondásos hazánkban 
és külföldön egyaránt. Egyrész egy környezetbarát technológiát képvisel, ami zéró emisszió 
tekintetében egybevág a jelenlegi városüzemeltetési törekvésekkel, másrészt az 
üzemeléséhez szükséges infrastruktúra kiépítése költséges, és városképi hatása kedvezőtlen. 
Az önjáró képeséggel rendelkező trolibuszok lehetőséget biztosítanának a szolgáltatás területi 
lefedettségének növelésére viszonylag kismértékű infrastruktúra fejlesztéssel, mellyel például 
Budapesten lehetőség van néhány autóbuszviszonylat teljesítményének kiváltására. 
Budapest mellett Szeged és Debrecen rendelkezik még trolibuszüzemmel, Szeged a 
közlekedés zöldítését a trolibuszállomány bővítésével (is) tervezi megvalósítani a Zöld Busz 
Program keretében, míg Debrecen elektromos buszokat (is) vásárol. 

Forradalmian új technológiát képviselnek a hidrogénhajtású buszok, melyek üzemeltetése 
során kipufogógáz helyett víz keletkezik, így teljes mértékben károsanyag-kibocsátástól 
mentesek. Az üzemanyagcellás buszok előnye, hogy hatótávban már felveszik a versenyt a 
hagyományos dízel üzemű buszokkal és a töltési idejük sem sokkal hosszabb. Jelenleg 
tesztfázisban vannak, de az üzemeltetőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a technológia 
nyújtotta lehetőségekre, mely egyelőre viszonylag drága és kevéssé energiahatékony 
megoldást jelent. 

A járműcseréket úgy kell végrehajtani, hogy az újonnan kialakuló flottaösszetétel (csuklós-
szóló-midi arány) az elérni kívánt modal-split utazási igényekhez legyen igazítva. 

A normál méretűnél kisebb járművek üzemeltetésére több városban is van igény, köztük 
Miskolcon és Budapesten. A midi/mini buszok valamivel olcsóbban beszerezhető és 
karbantartható járművek, így ahol mérsékelt a forgalom ott hatékonyabban üzemeltethetők, 
továbbá léteznek olyan útvonalak – méret- és/vagy tömegbeli korlátok miatt – ahol a szóló 
autóbusz-közlekedés nem lehetséges. Ezenfelül lakossági panaszok, valamint a kisebb 
környezetterhelés okán is van igény a midi/mini autóbuszok közlekedésére. 

A városi vaskerekes ágazat  

Nem csak az autóbuszok esetében van szükség a járműállomány modernizálására, ugyan ez 
igaz a városi vaskerekes ágazatra is. Bár a járművek – villamos, metró, MFAV, Fogas, (Sikló) – 
lokálisan zéró emissziósnak tekinthetők az elektromos meghajtásnak köszönhetően, de az 
energiafelhasználásuk csökkentése és az utazóközönség számára vonzó, kényelmes 
szolgáltatást nyújtó darabok beszerzése kiemelt cél a közösségi közlekedés zöldítése 
szempontjából. 
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Jelen tanulmány nem foglalkozik ugyan az országos vasúti közlekedéssel, de megemlítendő, 
hogy a MÁV-csoport által is kiemelt figyelmet kap az elővárosi vasutak fejlesztése, a vasúti 
kocsik megújítása és az új vonatok beszerzése folyamatos: KISS és FLIRT motorvonatokkal, 
saját gyártású IC+ kocsikkal, tram-train járművekkel, hibrid motorvonatokkal újul(t) meg a 
járműállományuk. Központi kérdés a HÉV vonalak felújítása és metróhálózatba integrálása is, 
valamint a járműpark lecserélése. 

A kötöttpályás közlekedés jelenti a zöldebb közösségi közlekedést kibocsátás, térhasználat és 
kapacitás szempontjából egyaránt, így a járműállomány fejlesztése kulcskérdés a város 
fenntarthatóbbá tétele szempontjából. A budapesti M3 metróvonal normál üzem esetén napi 
fél millió utast szolgál ki a föld alatt, nem foglalva értékes (zöld)területeket, szinte zajterhelés 
nélkül, gyorsan, pontosan, kiszámíthatóan. A zárt pályának köszönhetően mindezt olyan 
biztonsággal teszi, melyre semmilyen más közlekedési eszköz nem képes. A szolgáltatási 
színvonal növelése érdekében tervben van az M3 vonalon közlekedő járművek utólagos 
klimatizálása, mely energiahatékonyság szempontjából nem, de utaselégedettség növelés 
szempontjából előnyös.  

Budapest 23 db MFAV járművel rendelkezik, melyek nagy része már most jóval meghaladja a 
tervezett életkort/futásteljesítményt, így a járműcsere szükségessége megkérdőjelezhetetlen. 
Az új prototípus járműbeszerzés folyamatban van, a járműpark cseréjét 3-4 éven belül meg 
kell kezdeni. 

A hazai városok közül Budapest, Debrecen, Miskolc és Szeged rendelkezik villamosvonal-
hálózattal. A vidéki városok villamosai újszerűnek mondhatók, Budapesten azonban a flotta 
modernizálása szükséges mind a járművek életkorára, mind a magaspadlós kivitelre 
tekintettel. A fenntarthatóság szempontjából a hozzáférhetőség kiemelten fontos tényező, a 
társadalmi fejlődéshez és azon belül az esélyegyenlőség megteremtéséhez alacsonypadlós 
járművekre van szükség. 

 

11. ábra: Alacsonypadlós villamosok teljesítményének aránya a budapesti villamos ágazat 
teljesítményből (fhkm)

/Forrás: BKV Zrt./ 
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A 615 db-os állomány kétharmada csereérett jármű, köztük a 14db fogaskerekű is. A 
járműcserék mennyiségének tervezésekor számolni kell a jövőben várható különböző 
hálózatfejlesztési tervekkel (pl. a budai fonódó hálózat meghosszabbítása, a Galvani-híd 
megépítése, 2-es és 3-as villamos meghosszabbítása stb.) is, mely bővítést tesz szükségessé. A 
hatékonyabb működéséhez elengedhetetlen egy korszerű homogén járműflotta elérése. 

A vaskerekes járművek fenntarthatóság szempontjából is igen fontos tulajdonsága a 
rekuperációra való képesség. A BKV jelenlegi flottájának jelentős része képes már az ilyesfajta 
energiatakarékosságra, csak a legrégebbi járműtípusok nem, azonban ezek modernizálása 
nem költséghatékony, hiszen jelentősen meghaladták már a tervezett élettartalmukat.  

Az új járművek beszerzése mellett a régebbi, még üzemben lévő villamosok 
hajtáskorszerűsítésére (pl. Tátra villamosok BKV Zrt.) is figyelmet kell fordítani, hisz általa 
növelhető a járművek energiahatékonysága is – az energiafogyasztás akár 10-30%-kal is 
csökkenthető (az áramellátási és közlekedési jellemzők függvényében). 

Közös megoldások 

Az energiafelhasználásra optimalizált vezetéstámogató rendszerek kifejlesztése, tesztelése és 
alkalmazása az egyik legkiemelkedőbb lehetőség a közösségi közlekedés zöld fejlesztésének 
lehetőségei közül. 

A villamosok esetében a vontatáshoz szükséges energiamennyiség csökkenése elérhető a 
felesleges gyorsítások és fékezések számának mérséklésével (gyorsítás és kifuttatás 
optimalizálás a vonalhálózati sajátosságokhoz alkalmazkodva). Felesleges gyorsítással – 
fékezéssel járhat, mikor a járművezető nem tudja mikor vált előtte a jelző, és túlságosan magas 
sebességre gyorsul, majd a jelző előtt fékeznie szükséges. Hosszabb távon az önvezetés felé 
mozdulhat el a szektor. A vezetés támogató rendszerek nagyobb biztonságot, kevesebb 
ütközés miatti sérülést és energiahatékonyabb vezetést tesznek (majd) lehetővé. A BKV Zrt-
nél jelenleg több szállító vezetéstámogató rendszerének tesztje zajlik, ezek jelenlegi funkciója, 
hogy jelzést adnak a vezető felé a kockázatos forgalmi szituációk felismerésekor.  
A zöldítés szempontjából az energiatakarékos vezetési stílus támogatása az elsődleges, 
hiszen ezáltal még a modern, új járművek energiafogyasztása is még tovább javítható. A cél, 
hogy a járművezető valamilyen (vissza)jelzést kapjon nem megfelelő vezetési gyakorlat 
esetén, így ösztönözve őt annak megszüntetésére. 

Egyértelműen látható, hogy a gyártói együttműködésnek kiemelt szerepe van a közösségi 
közlekedés zöld irányú fejlesztésében, mind az alternatív hajtásláncú járművek gyártása, 
tesztelés és egyéb közös K+F tevékenység (lásd. vezetéstámogató rendszerek fejlesztése) 
végzése által. Az elektromos autóbuszflották üzemeltetése, a töltőinfrastruktúra hardveres és 
szoftveres megoldásai, a gyártók segítségével valósul meg. 
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12. ábra: A Siemens SICHARGE UC termékcsaládja  

/Forrás: Siemens Mobility/ 
 

A közösségi közlekedés zöld irányú fejlesztése érdekében az autóbuszok esetében is szükséges 
az erőforrásokat optimalizáló karbantartási és fenntartási rendszerek alkalmazása. Jó 
megoldás lehet kapacitív üzemanyagszondás flottakövető és távdiagnosztikai rendszerek 
járművekbe való beszerelése, mellyel elsősorban az optimális, takarékos járművezetői stílus 
kialakításának megvalósításával, valamint a pontosabb mérési módszerrel kimutathatóan 4-
5%-os tüzelőanyag-fogyasztás megtakarítás realizáltható. Továbbá a járművek különböző 
műszaki paramétereinek vizsgálatával, időbeni nyomon követésével a karbantartási ciklusok 
optimalizálhatók, ezáltal mérsékelhetők az egyéb üzemeltetési és karbantartási költségek, 
illetve tovább csökkenthető a műszaki okú meghibásodások száma. A bevezetés a modern 
járműmotorok és hajtásrendszerek karbantartására fordított, a rendszerek összetettségével 
párhuzamosan emelkedő diagnosztikai idők csökkentéséhez is hozzájárulna. 

A kapacitív üzemanyagszondák megteremtik 
az egyéni üzemanyagelszámolás lehetőségét, 
a járművezetők saját tényleges 
megtakarításuk alapján részesülhetnek az 
üzemanyag-megtakarítási ösztönzőkből. Az 
üzemanyag-megtakarítási ösztönző elősegíti 
az energiahatékony működést, valamint a 
szonda általa kiszűrhetők a legmagasabb többletfogyasztást produkáló járművezetők és 
járművek. Megteremtődik a lehetőség a járművezetők továbbképzésére, mely által minimum 
2-3% üzemanyagfelhasználás-csökkenés érhető el. Egy ilyen rendszer az energiahatékonyság 
mellett a megbízhatóságot és a szolgáltatási színvonalat is javítja. 

A fenntarthatóság szempontjából az új járműveket fedélzeti kamerákkal kell ellátni, hisz a 
közlekedők biztonságérzetére kiemelt figyelmet kell fordítani, mivel az nagyban hozzájárul a 
szolgáltatás igénybevételéhez. A megfigyelés segít az incidensek megelőzésében, a 
járműrongálások elkerülésében, mely gazdasági szempontból sem elhanyagolható tényező. 
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A fenntarthatóság jegyében – a különböző mobilitási eszközök utazási lánccá történő 
összekapcsolásának elősegítésére – meg kell teremteni a járműveken a kerékpárszállítás 
lehetőségét.  

     

13. ábra: A kerékpárszállítás lehetőségének megteremtése Tatra T5C5 villamoson és Modulo 
M108d autóbuszon 

/Forrás: BKV Zrt./ 
 

A járművek energiahatékonysága tovább növelhető az automatikusan szabályozott 
vezetőfülke és utastéri fűtések kialakításával, mely a külső levegő és a jármű belső 
levegőjének paramétereitől függő légcsere és fűtés szabályozását teszi lehetővé.  

Az előbbiekben bemutatottakon túl számos közvetlenül a járművekhez kapcsolódó lehetőség 
létezik még, melyek hozzájárulhatnak a fentartható zöld közlekedés fejlesztéséhez, ilyenek 
például: 

 guminyomás-optimalizálás technológiai rendbe illesztése; 

 karbantartási- és javítási ciklusrendek felülvizsgálata, prediktív karbantartás; 
 TTP – Tudományos Tovább-üzemeltetési Protokoll alkalmazása a tervezett 

élettartamon túli üzemeltetési kényszer esetén; 

 LEAN szemlélet alkalmazása a folyamatok tervezésénél; 
 Smart-Metering; 

 Big Data; 
 az elöregedett dízel vasúti teherjárművek hajtáskorszerűsítése, kiváltása modern 

járművekkel, az alternatív hajtású beszolgálati gépjárművek számának (hibrid, 
elektromos) növelése. 

Nem kétséges, hogy az új, korszerű járművek beszerzése – és az azokhoz közvetlenül 
kapcsolódó különböző technológiai megoldások – a fenntartható zöld közlekedés 
fejlesztésének legfontosabb pillére, hisz hatására: csökken a CO2 kibocsátás, a légszennyezés, 
az energiafelhasználás, a zajkibocsátás, valamint javul a szolgáltatási színvonal, az 
esélyegyenlőség és a pénzügyi fenntarthatóság az alacsonyabb karbantartási költségek révén. 

Az egyes ágazatokat áttekintve, összességében elmondható, hogy az új, minden igényt 
kielégítő járműveknek nemcsak üzemeltetése hatékonyabb, hanem általuk a közösségi 
közlekedés vonzóbb alternatívát tud nyújtanak az utazóközönség számára az egyéni 
motorizált közlekedéssel szemben, így járulva hozzá egy fenntarthatóbb, élhetőbb városi 
környezethez. 
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Infrastruktúra 

A járművek üzemeltetésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő infrastruktúra 
rendelkezésre állása. A telephelyek, a sínek, felsővezetékek, áramátalakítók, 
biztosítóberendezések stb. mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a megállókra, illetve az 
alternatív meghajtások előtérbe kerülésével mindinkább a töltőinfrastruktúrákra, elektromos 
hálózatra is. 

Az utazáshoz közvetlenül kapcsolódó lefontosabb infrastruktúra elem a megállók, ahol a 
közösségi közlekedést igénybe vevő utasok a járművekre várakoznak. A hozzáférhetőség és a 
szolgáltatási színvonal megítélése szempontjából kiemelt szerepük van, ezért fontos, hogy 
akadálymentesek, tiszták és biztonságosak legyenek.  

A megállók zöldítésének lehetőségei között olyan megoldások jöhetnek szóba, mint az 
energiahatékony fényforrások használata, a szelektív hulladékgyűjtés vagy például a 
villamosok üzemeltetéséhez használt fékezőhomok begyűjtése.  

A M4 metró Bikás park megállónál olyan építészeti megoldást alkalmaztak, mely lehetővé 
tette az állomás természetes fénnyel való megvilágítását, a fenntarthatóság jegyében 
törekedni kell a hasonló kivitelezési technikákra, mely egyfajta megújuló energiaforrás 
használatának tekinthető. 

A megállókkal kapcsolatban országos szinten jelentkező fontos és egyben kritikus pont, hogy 
valójában ki a megálló tulajdonosa, a közút kezelője. Ugyanis hiába alacsonypadlós egy 
jármű, ha a fogadó infrastruktúra nem képes kezelni azt (a padkamagasság nincs 
hozzáigazítva), nem tud érvényesül az akadálymentes mivolta. A másik probléma, ha maga a 
megálló megközelíthetetlen, mert nincs járda, gyalogátkelőhely, lift stb., akkor az 
akadálymentes járművek szintén nem tudják betölteni a nekik szánt szerepet. Látható, hogy a 
megállók szerepe és kezelése milyen fontos a közösségi közlekedés üzemeltetésének és 
használatának szempontjából egyaránt, nem mindegy, hogy az utasok milyen körülményekkel 
találkoznak a járművek tényleges igénybevétele előtt. 

  

14. ábra: A megállók jelentősége kiemelkedő a közösségi közlekedés igénybevétele 
szempontjából 

/Forrás: BKV Zrt., BKK Zrt./ 

A járműüzemeltetéshez kapcsolódó további vonali és telephelyi infrastruktúra fejlesztésében 
lévő lehetőségek egyszerre járulnak hozzá a közösségi közlekedés szolgáltatás vonzóbbá – 
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például a lassújelek megszűntetése által növelhető a gyorsaság – és az üzemeltetés 
fenntarthatóbbá, zöldebbé tételéhez.  

Az egyik legkiemelkedőbb lehetőség a már említett rekuperációra képes járművek 
részarányának bővítése mellett az áramellátási hálózat kibővítése a jobb hasznosítás 
érdekében. A hálózat terén érdemes vizsgálni: 

 a sugaras betáplálásokat, hol lenne gazdaságos további párhuzamos betáplálásra 
átépíteni; 

 hová lehetne átmeneti energiatárolót telepíteni; 
 a visszatáplált energia további hasznosításának lehetőségét. 

A villamosok fékezésekor keletkező energiát akkor tudja másik villamos felhasználni, ha éppen 
gyorsít ugyanazon áramátalakító által lefedett tápszakaszon és a hálózat kapacitása megfelelő. 
Fel kell mérni a visszatáplálási lehetőség hálózati okú hiánya miatti veszteségeket és fel kell 
számolni azokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fékezéskor keletkező energia hasznosítási 
lehetőségeire (pl.: járművön tárolás vagy hasznosítás, saját hálózaton tárolás, országos 
hálózatba visszatáplálás, pályamenti energiatárolás és másodlagos hasznosítás) kiváltképp az 
energiatárolás kérdésére, ami a jövőben még inkább felértékelődik majd. 

Jellemző azonban, hogy hálózatbővítési igény esetén időbeli korlátokkal kell számolni, 
ugyanis előfordul, hogy egy rendszer kiépítését a kivitelezők 3-4 évre vállalják, valamint egy 
jelentősebb e-busz flotta üzemeltetésének villamosenergiaszükséglete is leterhelheti a 
jelenlegi hálózatot. Nagyobb mértékben közlekedési célokra villamosenergia a Jedlik Ányos 
terv előrejelzése alapján 2030-ra fog rendelkezésre állni, amelyet a jelenlegi energiaválság és 
hatásai még tovább tolhatnak. 

A töltőinfrastruktúra kiépítése nemcsak e-buszok esetében fontos, hanem egy másik 
környezetkímélő, jó tapasztalatokkal rendelkező alternatív hajtás, a CNG buszok esetében is. 
Egy CNG-kút kiépítésének és üzemeltetésének azonban kockázatai is vannak. Egy város 
közlekedését CNG flottára felépíteni nem veszélytelen, az időjárás (hideg), gáz minőség 
befolyásolhatják a rendelkezésreállást. Egy kút nem elégséges, legalább kettőre van szükség 
különböző betáplálásról. Egy CNG-kút kiépítése beruházásigényes – 6 éve 400 millió Ft, 4 éve 
600 millió Ft-ba került, most pedig még ennél is drágább lehet. 

A vonali infrastruktúra fejlesztések, mint például a vasúti pályák állapotának javítása a 
lassújelek megszűntetése céljából, képesek javítani a közösségi közlekedés szolgáltatásának 
színvonalán, mivel gyorsabb és megbízhatóbb elérést biztosítanak az utazók számára 
desztinációjukhoz. A sínek állapotának felmérésére lehetőséget biztosít a mérővillamos, 
javításukra pedig a síncsiszoló és sínhegesztő gépek. Azért, hogy a vasúti pályák 
fenntarthatóság szempontjából még kiválóbbak legyenek, lehetőség van környezetbarát 
sínkenőanyagok alkalmazása, melyek amellett, hogy zöldebb megoldást biztosítanak 
csökkentik a zajterhelést is. A rendszeresen karbantartott pályák esetén a sínek cseréje 
időben eltolódik, így kevesebb alapanyag (nem megújuló erőforrás) felhasználása válik 
szükségessé. A megfelelő állapotú pályák üzemeltetése energiahatékonyabb, gazdaságosabb 
és az utazóközönség számára is vonzóbb szolgáltatást biztosít. 
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A telephelyek kiemelt szerepet játszanak a fenntartható zöld közösségi közlekedés 
fejlesztésében és itt nemcsak a telephelyek energiahatékonyságára, hanem azok 
elhelyezkedésére és felszereltségére is gondolni kell.  

A rezsimenet optimalizáció szempontjából fontos, hogy a villamos kocsiszínek típus-
heterogenitásának minél magasabb fokú biztosítása. A rezsimenetek csökkentésének 
érdekében folytatni szükséges a telephelyek olyan irányú átalakítását, hogy minél több típust 
legyenek képesek fogadni, így a megrendelői forgalmi igényeket kisebb energiafelhasználással 
lehetne megvalósítani. A buszok esetében a töltőinfrastruktúra (e-busz, CNG) kiépítésekor 
kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő telephely kiválasztására, figyelembe véve a 
kiszolgálni kívánt vonalakat és azok adottságait. 

A zöldebb, fenntarthatóbb működés irányba való elmozdulás egyik eszköze lehet egy korszerű 
dízelmotor diagnosztikai, valamint részecskeszűrők tisztítására alkalmas műhely létesítése a 
telephelyen. A modern főegységekkel, korszerű, magasnyomású befecskendező-
rendszerekkel, illetve az egyre bonyolultabb kipufogógáz-utánkezelő eszközökkel rendelkező 
korszerű dízelmotoros hajtáslánccal szerelt járművek hatékony, szakszerű karbantartása és 
javítása kizárólag ezekhez a korszerű egységekhez illeszthető, speciális diagnosztikai 
berendezésekkel és műszerekkel valósítható meg. A kipufogógáz-utánkezelésben jelentős 
szerepet betöltő részecskeszűrők városi használatban hamar telítődnek, regenerálásuk, 
tisztításuk a városi használat miatt csak kiépített állapotban, szakszerű körülmények között 
valósítható meg. A modern dízeldiagnosztikai műhely és az általa lehetővé tett karbantartási 
környezet, a részecskeszűrő-tisztító egység elengedhetetlen az egyre összetettebb 
dízelmotorok károsanyag-kibocsátásának, illetve üzemanyag-fogyasztásának optimális szinten 
tartásához.  

Az alternatív elektromos hajtásláncok megjelenésével párhuzamosan szükségessé válik 
akkumulátor diagnosztizáló és karbantartó/javító műhelyek létrehozása. A BKV Zrt. az 
elektromos autóbuszok, a hibrid hajtásláncú típusok és az önjárásra képes trolibuszok 
formájában jelentős mennyiségben rendelkezik vontatási akkumulátorral szerelt járművel. 
Ezek az energiatárolók a töltési-kisütési ciklusokkal arányosan használódnak el, természetes 
és ismert degradációjukkal az üzemeltető tervezni tud. A költséges külső javítások helyett egy 
saját hatáskörben megvalósított akkumulátor diagnosztikai és javító műhely hozzájárulna az 
immáron egyre növekvő számú járműben fellehető energiatárolók hatékony 
menedzsmentjéhez, a karbantartási költségek és a keletkező veszélyes hulladék 
mennyiségének csökkentéséhez. 

A társaságok energiafelhasználásának jelentős részét az utasok szállítására fordított vontatási 
energia teszi ki, ezért is fontos a járműállomány korszerűsítése. Azonban nem szabad 
megfeledkezni az ipari és szociális célú energiafelhasználás, melynek mértéke a telephelyek 
korszerűsítésével jelentősen javítható. A fenntarthatóbb, zöldebb lehetőségek szerencsére 
igen tág skálán mozognak: 

 Új napelemes erőművek telepítése 
A telephelyi villamos energia jelentős részét meg lehetne termelni fenntartható, megújuló 
zöld energiával. Erre a telephelyek adottságai ideálisak, bőven rendelkezésre állnak 
tetőfelületek, ahová napelem telepíthető. A napelem ráadásul kombinálható, más 
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innovációval – LED-es világítás, elektromos és hibrid buszok töltése stb. – is. A BKV Zrt. 2 
helyszínen (Székház, Kelenföldi buszgarázs) összesen 250 kWp teljesítményű napelemes 
rendszerrel rendelkezik, melyek 104 tonna CO2 kibocsátást váltanak ki évente. A kelenföldi 
rendszernek köszönhetően az e-busz flotta villamosenergia szükségletének 40%át a BKV 
önerőből fedezni tudja. 

 Térvilágítások teljes felújítása/LED-esítése  
A telephelyek és végállomási tárolóterületek éjszakai megvilágításának javítása az érvényben 
lévő előírásoknak megfelelő méretezése mellett energiahatékony fényforrásokkal és 
megfelelő szabályozás alkalmazásával. 

 Épületszerkezetek hőszigetelése, hőtechnikai jellemzőinek javítása 
Ez szinte minden fűtött épület esetében – az esztétikai megújulás mellett – 
energiamegtakarítást eredményezhet. Mindemellett inkább az irodaépületeknél 
eredményezne nagyobb energiamegtakarítást, ahol az épületre jellemző filtrációs 
hővesztesség alacsonyabb (a csarnoképületeknél a nagyfelületű kapuk miatt a filtrációs 
hővesztesség magasabb). 

 Kedvezőbb energiafelhasználású fűtő -, hűtő - és szellőztető berendezések 
alkalmazása 

Napkollektor, kondenzációs gázkazánok, hőszivattyús (fűtő-hűtő) berendezések, 
hővisszanyerő elemek alkalmazása, energiatakarékos szivattyúk és ventilátorok telepítése a 
meglévő magas energiafogyasztású berendezések helyett. 

 Műszaki fejlesztések a környezetvédelemmel összhangban  
Olyan műszaki műtárgy fejlesztések – melyek alapjaiban már energiatakarékos gépészettel 
rendelkeznek –, amelyek az energiahatékonyság mellett a szigorodó környezetvédelemi 
előírásokat is teljesíti. Javasolt területek: 

o Kulcsfontosságú a keletkezett szennyvizek kezelése. A járműmosások, valamint 
 fődarab- és alkatrészjavítás során jelentős mennyiségű szennyvíz keletkezik, amely 
 környezetbarát kezelése elsődleges cél. A járműmosók vízvisszaforgató 
 technológiával való ellátása, valamint ipari kutak használata segítségével 
 csökkenthető az értékes ivóvízfelhasználás, melynek megvalósítása szintén fontos 
 lépés a fenntarthatóság felé. 

o Záportározók és a hozzá kapcsolódó építmény és technika a csapadékvíz elvezetésére. 

o Akkumulátor töltő berendezések, helyiségek. Megfelelő tárolással az élettartam 
 növelhető, ezáltal a keletkező veszélyes hulladék mennyisége is csökken. 

Nagyon fontos téma a fenntartható zöld fejlesztés szempontjából a hulladékgazdálkodás. A 
szelektív hulladékgyűjtés már a megállók zöldítési lehetőségei között is szerepelt, ugyanígy 
biztosítani kell, hogy a telephelyeken is legyen rá mód. A javító, karbantartó és termelési 
tevékenység során keletkező hulladék szétválasztása pedig számos lehetőséget rejt magában. 
Például kábelnyúzó berendezés alkalmazásával lehetővé válik az alapanyag szétválasztása így 
értékes színesfém nyerhető vissza és a költségeket terhelő hulladékban csak a szigetelőanyag 
marad. A kábelnyúzás mellett az üveg hulladék szelektálása, illetve fém keretektől 
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szétválasztásától is jelentős bevételek várhatók, tekintettel az ablakkeretek színesfémként 
történő értékesíthetőségére. 

Összefoglalva bár az országos szintű CO2 kibocsátás csökkentéséhez az energiahatékonyságot 
javító fejlesztések közül a járművek cseréjének és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra 
felújításoknak van a legnagyobb hatása, azért a telephelyi energiafogyasztás csökkentésére is 
figyelmet kell fordítani, legfőképpen Budapesten, ahol számos telephely és egyéb létesítmény 
(végállomási tartózkodók, metróaluljárók stb.) szolgálja ki a közösségi közlekedést. 

Humánerőforrás  

A közösségi közlekedés fenntarthatóságának záloga az előbbiekben bemutatott ideális 
járműparkot és infrastruktúrát magas színvonalon üzemeltetni képes humán erőforrás, ezért 
jelen tanulmány a munkavállalók képzésének, megtartásának és motiválásának lehetőségeit 
egy külön fejezetben mutatja be. 

A fenntartható zöld közlekedés fejlesztési lehetőségének alapvető feltétele a vezetői 
elköteleződés: a kulcsszó a tudatosság, hiszen mint már említettük a változás a 
fenntarthatóság irányába nem jön magától, hanem tennünk kell érte. 

Integrált irányítási rendszer (MIR, KIR, EgIR) alkalmazásával beazonosíthatók és tudatosan 
tervezhetők a környezetterhelést csökkentő intézkedések. Hitelesített környezetvédelmi 
vezetési rendszer – EMAS bevezetésével pedig még környezetközpontúbb vállalati működés 
alakítható ki, mely segíti a társaságokat környezeti teljesítményük folyamatos javításában. 

A fenntarthatóság szempontjából a szemléletformálás/oktatás nagyon fontos a társaságokon 
belül és kívül egyaránt. A közösségi közlekedés szolgáltatóknak aktív szerepet kell vállalniuk az 
utazási szokások alakításában, a fenntartható magatartási módok elsajátításában (pl. 
energiatudatosság, környezettudatosság stb.). 

A vállalatokon belül az egyik legfontosabb, amit a fenntartható zöld fejlődés érdekében meg 
kell tenni az az energiahatékony vezetési módszer(ek) ismétlő oktatásba történő beépítése, 
oktatási célú szimulációs rendszer szoftvereinek teljes vonalismereti oktatásra alkalmas 
állapotának kialakítása. Szimulátor alkalmazásával környezeti terhelés csökkentés érhető el, 
hiszen a járműveket nem kell forgalomba adni, így csökken az általuk felhasznált energia és 
CO2 kibocsátás. 

A fenntarthatóság szempontjából a forgalombiztonság legalább olyan fontos, mint az 
energiahatékony vezetés támogatása. A közlekedésbiztonság elsődleges a szolgáltatás 
minősége, a város élhetősége és a gazdaságos üzemeltetés szempontjából egyaránt ezért 
minden olyan tevékenység, mely a balesetek megelőzését szolgálja hozzájárul a fenntartható 
fejlődéshez. A közlekedési ágazatban a szolgáltatás egyik legfontosabb minőségi mutatója a 
balesetek alakulása, azon belül is a sajáthibás balesetek száma, ezért az üzemeltető 
vállalatoknak ezek csökkentése céljából különböző prevenciós oktatásokat és tréningeket kell 
tartaniuk. A járművezetők figyelmét fel kell hívni a balesetveszélyes helyzetekre tanulva a már 
bekövetkezett események példáiból. Ehhez nyújthat nagy segítséget például a már említett 
szimulátorok használata, mellyel lemodellezhetők az ilyen jellegű események és gyakorolható 
azok elkerülése bármilyen jellegű veszteség nélkül. 
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A közösségi közlekedés biztonsága szempontjából fontos az üzemeltető vállalatok, valamint 
a forgalomszervezők és közútkezelők együttműködése, hogy a közlekedés során tapasztalt 
észrevételek megosztása által a szükséges forgalomtechnikai beavatkozások elvégezhetők 
legyenek. 

Kiemelt feladat még a jövő generációk szemléletének formálása, a közösségi közlekedés 
népszerűsítése, ezért javasolt a közösségi közlekedés fenntarthatóságát ismertető előadások 
tartása iskolákban (pl. Fenntarthatósági Témahét), különböző rendezvényeken való részvétel 
(pl. Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap), valamint csatlakozás olyan 
kezdeményezésekhez (pl. Passzold vissza, Tesó!), melyek a fenntarthatóságot hivatottak 
valamilyen formában támogatni. 

Mindezeken túl a társaságok számos intézkedést vezethetnek be a zöldítés érdekében például 
támogathatják a kerékpárral történő munkába járást, csökkenthetik az irodai pappírhulladék 
mennyiségét olyan digitális megoldások alkalmazásával, mint az elektroniukus aláírás, illetve 
csatlakozhatnak a Környezetvédelmi Közbeszerzési Etikai Kódexhez, mely alkalmazása során 
az ajánlatkérők vállalják, hogy a környezetet kevésbé terhelő ajánlatokat részesítsék előnyben. 
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2.3. Intézkedési javaslatok listája 

 

 

  

Sorsz. LEHETŐSÉG ELÉRHETŐ EREDMÉNY FELTÉTEL AKCIÓ

1. Fogyasztás mérhetővé tétele

Megteremti az egyéni
üzemanyagelszámolás alapját, amely
motivációt biztosít a járművezetőknek. 
Kiszűrhetők és oktathatók a nem
megfelelő vezetéstechnikával dolgozó
járművezetők. 
Kiszűrhetők a kevésbé energiahatékony
járművek. 
Javítja az ergiahatékonyságot,
megbízhatóságot és szolgáltatási
színvonalat.

Forrás szükséges az eszközbeszerzéshez.
Az üzemanyagmegtakarítás adómentes
juttatásként történő elszámolásának
törvényi hátterei felülvizsgáladók.

Kapacitív üzemanyagszonda
K+F (villamos)

Az üzemanyagmegtakarítás 
adómentes juttatásként történő 
elszámolásának törvényi hátterei 

felülvizsgáladók (CNG és 
villamosenergia)

2. Rekuperációs képesség kihasználása

A rekuperációs képesség kihasználásának
infrastruktúra-körülményeit, feltételeit
megteremtve egy informatikai rendszer
kiépítése, amely képes egy adatbázisban
megjeleníteni a villamosok fogyasztási
értékeit. Távlati célként feltárni a fékezési
energiák átmeneti tárolásának,
felhasználásának lehetőségeit.

Pályázat benyújtása, beruházási forrás
szükséges.

K+F

3.
Korszerű városi vasúti járművek beszerzése az M1 
metróra

Energiahatékonyság és utaskényelem
növelése

Elvi előzetes típusengedély megszerzése
folyamatban, azonban a vonal egyedisége
és a műemléki környezet lassíthatja az új
korszerű járművek érkezését.

M1 járműcsere

4.
Korszerű, alacsonypadlós buszok/villamosok
bezerzése, elterjesztése a hálózaton 

A korszerű jármű energiahatékonyabb,
költséghatékonyabb a magasabb
rendelkezésre állásnak köszönhetően.
A járművezetők munkakörülményei
javulnak.
A karbantartási költségek az első években
kedvezőbbek a jelenlegi állományhoz
képest.
A szolgáltatási színvonal növekedése által
(akadálymentes, klímás stb.) a közösségi
közlekedés vonzóbbá tétele, meddő
teljesítmények csökkenése.

Beruházási forrás szükséges.
CAF opció lehívása,
infrastruktúrafejlesztések szükségesek a
járművek terítéséhez a hálózaton
(megállóátépítés, áramátalakítók,
telephelyátalakítás stb.).
Töltőinfrastruktúra kiépítése az e-buszok
üzemeltetéséhez.

VJSZ Kft. közreműködése a villamos, 
fogaskerekű járműgyártásban 

CAF opció lehívása
Budapest Zöld Busz Mintaprojektbe 

való bekerülés lehetőségének 
vizsgálata

5. Megállók fejlesztése

A megállók átalakítása
(akadálymentesítés, zöldítés) és megfelelő 
karbatartása által a szolgáltatási színvonal
növelése.

Megállók tulajdonjogának tisztázása,
kezelőjének egyértelmű azonosítása,
felelősségi körök meghatározása.
Beruházási források.

Alacsonypadlós járművek fogadására 
képes megállók építése

6. Vezetéstámogató rendszerek fejlesztése Energiahatékony, biztonságos közlekedés K+F

A Knorr-Bremse, a Bosch és a Siemens 
is végez teszteket vezetéstámogató 

rendszerek fejlesztésére és 
használatára különböző 

járműtípusokon, együttműködési 
megállapodások keretében.

7. Önvezető járművek fejlesztése Energiahatékony, biztonságos közlekedés K+F
Út az önvezető villamos Budapesti 

közlekedtetéséhez projekt
Siemens projekt

8. Szimulátorok alkalmazása a képzésben
Energiahatékony, CO2 csökkentés
biztonságos közlekedés

Forrás szükséges az eszközbeszerzéshez.
Megfelelő oktatási program kialakítása.
Jogszabályi módosítás

Szimulátor beszerzés
NFM rendelet módosításának 

kezdeményezése

9. Menetrend optimalizáció
Rezsimenet optimalizáció -
üzemanyagmegtakarítás, CO2 csökkenés

Közlekedésszervező hatásvizsgálat

Rezsimenet optimalizáció
üzemeltetői tapasztalatok alapján 

módosítási javaslatok tétele a 
megrendelő szervezetnek

10.
Villamos közlekedést elősegítő jelzőlámpa
program

Menetidőcsökkenés, keringési sebesség
növekedés

Közlekedésszervező, közútkezelő
hatásvizsgálat

Villamoslámpaprogram felülvizsgálata 

11. Utastájékoztatás fejlesztése Utaselégedettség növelése Beruházási forrás szükséges.
Metró ágazat Futár integrációja

mobil applikáció fejlesztése

12. Járműmosás korszerűsítése
A munkaerő kapacitás igényt és az
energia- (víz) felhasználást is csökkenti.

Beruházási forrás szükséges.  Berendezések cseréje

13. Smart-Metering Energiahatékonyság növelése

Forrás: mérés-adatgyűjtő rendszer
szükség szerinti bővítése (analitikai
szoftver fejlesztése – energetikai
elvárásoknak való megfelelés, törvényi
előírásoknak való megfelelés, mérési
pontok bővítése).

Központosított SMART mérés-
adatgyűjtő rendszer kiépítése az 

energia-felhasználás monitorozásához

14. Épületenergetikai korszerűsítések Energiahatékonyság növelése Beruházási forrás szükséges.

Napelemek telepítése
Térvilágítások felújítása (LED)

Épületszerkezetek hőszigetelése, 
nyílászárócsere

Kedvezőbb energiafelhasználású fűtő -
, hűtő - és szellőztető berendezések 

alkalmazása
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3. A munkavállaló képzése, megtartásának és motivációjának lehetőségei és 
eszközei  

3.1. A formális, nem-formális és informális tanulási tevékenység és annak színterei a 
szervezeten belül 

Iskolarendszeren kívüli képzések 

Az iskolarendszeren kívüli képzések jellemzően belső vállalati képzések, amelyek a 
feladatellátásához szükséges szabályok, és munkafolyamatok megismerésén, a meglévő 
ismeretek bővítésén és a rendszeres képzéseken keresztül valósul meg.  

Belső képzések esetében hangsúlyt kaphat a belépő dolgozók oktatása: az új dolgozóknak a 
megszerzett ismereteire épülő differenciált oktatása, például: csuklós buszok forgózsámoly 
rendszerének megismerése. Illetve a meglévő dolgozók a munka elvégzéséhez szükséges (a 
technikai változásokat követő) oktatása, például: új típusok, hibrid, elektromos hajtások 
megismerése, klímaszerelő képzés. 

A felnőttképzés célja a munkakörökhöz szükséges és értékes kompetenciák elsajátítása vagy a 
jelenleginél magasabb szakképesítés megszerzésének elősegítése. Másodlagos cél lehet az, 
hogy a már betöltött munkakörökben kiegészítő képzésekkel javítsa a munkahelymegtartást 
és elősegítse a hatékonyság növekedését. Megvalósulhat az adott munkakörben dolgozó 
munkavállalók komplex fejlesztésén keresztül, mint például az alapvető digitális írástudás és 
számítógép-kezelési, ismeret, kommunikációs és problémamegoldó készség vagy épp a 
tanulási képesség fejlesztése. 

Az iskolarendszeren kívüli képzések, például felnőttképzések esetében mindig kulcskérdés a 
finanszírozás, a GINOP PLUSZ-3.2.1-21 számú „A munkavállalók és vállalatok 
alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésen 
keresztül” elnevezéssel projekt indult, mely valószínűsíthetően forrást biztosít majd a 
felnőttképzésekre  
 

Iskolarendszerű képzések (szakképzés, felsőoktatás) 

A munkaviszony fennállása alatt a munkavállalók folyamatos képzése a meglévő 
kompetenciák fejlesztése, és a feladatok ellátásához szükséges új ismeretek megszerzése az 
iskolarendszeren belüli képzésekkel is megvalósulhat.  

Az iskolarendszerű képzésekben való részvétel megtörténhet duális szakképzésben, 
felsőoktatásban a szakirányú gyakorlati oktatást biztosító képzőhelyként való részvétellel. 
Szakképzési vagy hallgatói munkaszerződéssel történő foglalkoztatás elsődleges célja lehet a 
kilépő munkavállalók utánpótlása és a szervezet hatékony működéséhez szükséges 
szakképzett munkaerő biztosítása. A duális képzőhelynek meghatározott végzettséggel és 
szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyeket kell 
foglalkoztatnia, illetve a szakirányú oktatáshoz szükséges minőségű eszközökkel és 
felszereléssel rendelkeznie kell. A gyakorlati oktatókra és az eszközökre irányuló elvárásokon 
kívül számos más követelménynek kell még megfelelnie a képzőhelynek. 
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A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet szerint meghatározott személyi, tárgyi és egyéb 
feltételek biztosításával lehet a duális képzésbe bekapcsolódni. A feltételek meglétét és 
folyamatos fenntartását a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi. A duális 
képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételhez a vállalkozásnak kérelmet kell benyújtania a 
területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához. Minden szakma esetében a 
Szakmajegyzék szakmáihoz tartozó képzési és kimeneti követelmények (az ún. KKK-k) 
tartalmazzák azon tárgyi feltételek, eszközök és berendezések listáját, amelyekkel feltétlenül 
rendelkeznie kell a képzőhelynek. A nyilvántartásba-vételi eljárás során a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi ezeknek az eszközöknek a meglétét, az állapotát és a 
biztonságos használat körülményeit, dokumentációját. A kamara a felülvizsgálat során, a 
duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételi eljárása keretében, a szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX. törvény 82. §-a és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 
Kormányrendelet 242–245. §-ai alapján megvizsgálja, hogy: 

- biztosítottak-e a szakirányú oktatás megszervezésének feltételei, 
- a képzőhely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy 

szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat, 
- rendelkezik-e a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel 

és felszereléssel, valamint 
- a minőségirányítási feladatok esetében 
- minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által 

kidolgozott szempontrendszerben (azaz az ún. KAMSZER-ben) meghatározott 
minőségi követelményeknek megfelel. 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 242. §-
a tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek meg kell felelnie a szakirányú oktatással 
foglalkozó oktatóra vonatkozóan, amelyek a következők: 

- cselekvőképes, 
- nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt, 
- a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább 

középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett 
szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal és kamarai gyakorlati oktatói 
vizsgával rendelkezik. 

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatóivizsga-letétel alól az, aki: 
- szakirányú mestervizsgával rendelkezik, 
- a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő 
- szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai 

gyakorlattal, vagy 
- felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves 

szakirányú szakmai gyakorlattal vagy 
- az egészségügyi ágazat tekintetében - egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel 

rendelkezik, vagy 
- a hatvanadik életévét betöltötte. 
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A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 223/A. 
§ (2) bekezdése alapján a képzési programot a szakképző intézmény a duális képzőhellyel 
közösen alakítja ki, így ez már nem a vállalkozás önálló feladata. A szakképzésről szóló 2019. 
évi LXXX. törvény 82. § (1) d) pontja előírja, hogy olyan szervezet vehető fel a duális 
képzőhelyek nyilvántartásába, amely minőségirányítási rendszert működtet, amely lehet: 

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti 
minőségirányítási rendszer, amely tulajdonképpen a szakképző intézményeknek 
számára előírt szempontok szerint épül fel, vagy 

- megfelelhet a kamara által kidolgozott minőségi szempontrendszer szerinti minőségi 
követelményeknek. 

Az iskolarendszerű képzésnek nagy jelentősége lesz a szakképzett munkavállalók 
utánpótlásában, illetve a munkavégzés során szükséges ismeret és tudásanyag átadásában. A 
járműfenntartás és az infrastruktúra fenntartás vonatkozásában kiemelkedő jelentőséggel bír, 
mert sok esetben tananyag nincs összhangban az elvárt szaktudással. Az ágazat jövőbeni 
működése szempontjából fontos szerepet töltenek be a következő szakmacsoportok (új 
szakmajegyzék szerinti): Elektronika és elektrotechnika, Gépészet, Informatika és távközlés, 
Közlekedés és szállítmányozás - közlekedés alágazat, Specializált gép- és járműgyártás. 

Az iskola rendszerű képzések nyújtotta előnyök hatékonyabb kihasználásához szükséges a 
duális képzés tovább fejlesztése, kiterjesztése, a szakmunkás/technikus felnőtt szakképzés 
(alap szakok és ráépülő/kiegészítő szakmák) munkáltatói optimalizációja, különös tekintettel 
azon képzésekre (kiemeleten a vasúti jármű szerelő képzésre), amit közoktatás keretein belül 
szakiskolában nem, vagy csak elvétve képeznek. Fontos megvizsgálni és megfogalmazni, hogy 
az alternatív hajtáslánccal rendelkező járműállomány kiszolgálásához, pontosan milyen 
képzettséggel rendelkező szakemberekre lenne szükség. Egy a vállalati oldalról a képzési oldal 
felé irányuló jól megfogalmazott igény esetén is minimálisan 3, de inkább 6 év múlva tudnak 
először kikerülni az új képzettséggel rendelkező fiatal munkavállalók. 

Továbbá az állami és EU-s foglalkoztatási programok szélesebb körű kiterjesztése a 
közlekedési ágazatra, például szolgál az Országos Foglalkoztatási Alap segítséget nyújthatna 
többszáz autóbuszvezető kiképzésében. Ilyen típusú programokra is szükség lenne sokkal 
szélesebb körben, különös tekintettel az állomány mintegy negyedét alkotó szakmunkásokra. 
 

Hatósági képzések, közúti járművezetők képzése 

A felnőttképzésre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell a hatósági képzések esetében. A 
hatósági képzési rendszer nem egységes, minden hatóság mást vár el és más a képzési idő és 
a tananyag. Mindemellett a képzésekhez kapcsolódó az adminisztráció is nagy tehet ró a 
vállalatokra a képzés szervezése és lebonyolítása tekintetében.  

A folyamatos fejlődés és hatékony munkavégzés érdekében a képzési programok tartalmát 
szükséges rendszeresen felülvizsgálni. A már lezárult vizsgálatok és a jelenlegi tapasztalatok 
alapján a képzési programokba, a rendszerben szükséges módosítások a következők:  

 a villamosvezető képzés időigénye a jelenlegi 7-8 hónapról 3-4 hónapra csökkenjen; a 
vizsgáztatási rendszer kerüljön felülvizsgálatra; 
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 a pályamunkások, felsővezeték szerelők, energia diszpécserek és energia operátorok 
kerüljenek ki az országos vasúthálózatra vonatkozó szabályozások hatálya alól; 

 a villamos ágazatban lehetővé kell tenni az alkalmassági vizsgálatok vasútegészségügyi 
szervezeten kívüli, foglalkozásegészségügyi orvos általi végzését; 

 a „Tr” kategória helyett kerüljön bevezetésre egy, a trolibuszra, városi automata 
váltós vagy elektromos autóbuszokra érvényes „korlátozott D” kategória, melyre 
előzetes B kategóriával lehessen közlekedési vállalaton belül járművezetőt képezni; 

 az autóbusz ágazatban csökkenteni kell a vizsgára való jelentés idejét. 
 
Nagy szükség van a közúti- és vasúti járművezetők oktatását, irányítását végző szakemberek 
képzésére, ilyenek az:  

 Iskolavezetői képzések, tanfolyamok 
 Szakoktatói képzések, tanfolyamok 
 Vizsgabiztosi képzések, tanfolyamok 
 Árufuvarozó és autóbuszos személyszállító vállalkozás szakmai irányítói képzések, 

tanfolyamok 
 Forgalmi diszpécser képzések, tanfolyamok 
 Vasútszakmai oktatói képzések, tanfolyamok 
 Vasútüzem vezetői képzések, tanfolyamok. 
 

Villamos járművezetők képzésének problémái 

Jelenleg a közúti-vasúti járművezetői képzés egy nagyon mély és szerteágazó vasúti és műszaki 
tartalmat oktató képzés, mely mélységekre a napi szolgálat pontos és precíz ellátásához nincs 
szükség. Ez a rendszer a 19/2011. NFM rendelet megalkotásakor lett bevezetve, az oktatási 
anyag túlzottan mélyre megy a lexikális ismeretekben, főleg a jármű és az általános vasúti 
ismeretekben. 

Szükséges látni, hogy a korszerű járművek ma már villamosvasúton nagyon ritkán javíthatók 
járművezető által (messze nincs szükséges a járművezetőnek olyan szintű járműismeretre, 
mint néhány évtizeddel ezelőtt), sőt a műszak kifejezetten tiltja, hogy a hibás járműbe 
belenyúljon a járművezető. Ez egyébként összhangban van a nyugat-európai trendekkel, a 
villamosvezetőktől Bécsben, Drezdában, Prágában már csak minimális műszaki ismereteket 
követelnek meg. A jelenlegi rendszer érdemi baleseti statisztikai javulást nem tudott 
felmutatni, viszont rendkívül megnehezíti a közlekedési vállalatok számára az utánpótlás 
képzését.  

A jelenlegi képzést megnehezíti a hosszú 7-8 hónapig tartó tanfolyam, ezért több munkavállaló 
hagyja el a vasúti társaságokat, mint amennyit képezni lehetséges. Továbbá a jelenlegi 
tanfolyamon megszerezett tudás többségét egy átlagos villamosvezető nem használja a napi 
munkavégzés során, viszont a tanfolyam nem készíti fel a kollégákat megfelelően az utasokkal 
való viselkedésre, a konfliktusok kezelésére, problémamegoldásra. 

A vonalismereti képzés 2011-es átalakítása során a hálózatot sok rövidebb szakaszra tagolták, 
amelyekre jelenleg külön-külön szükséges hatósági vizsgát tenni. A vizsgák megszerzésének 
feltételei szigorodtak, mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás óraszáma jelentősen 
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növekedett, így a ráfordított költségek is nőttek, valamint a munkavállalók is hosszabban estek 
ki a munkából egy-egy tanfolyam ideje alatt. A költségek kímélése és a kieső munkaidő 
csökkentése érdekében az ágazat a járművezetőket csak a legszükségesebb vonalakra 
vizsgáztatja le, így a személyzet átcsoportosítása nehézségekbe ütközik. 

A típusismereti képzés megnövekedett elméleti és gyakorlati óraszáma a vonalismerethez 
hasonló folyamatot indított el. Az ott tárgyalt negatív hatásokon felül érdemes megemlíteni a 
tanulójáratok számának jelentős növekedését is. 

Az is nehézkessé teszi jelenleg bármilyen vasúti jellegű képzés megkezdését, hogy a jelenlegi 
rendelkezések szerint egy vállalat saját foglalkoztatás-egészségügyi szakorvosa e tekintetben 
nem vizsgálhatja a dolgozókat. 

 
A 19/2011. NFM rendelet módosítására irányuló javaslatok 

Javaslat a modulrendszerű képzés átalakítására, a nagyvasútra vonatkozó tananyagok 
elhagyására 

A jelenlegi rendszerben a modulrendszerű képzés célja elvileg az lenne, hogy könnyebb 
átjárhatóságot biztosítson a 19/2011. NFM rendelet hatálya alá tartozó munkakörök között. A 
gyakorlatban viszont nem tapasztalható akkora mértékű munkaerő-mozgás a „nagyvasutat” 
üzemeltető munkáltatók és a közúti-vasutat üzemeltető munkáltatók között, ami ennyire 
indokolttá tenné ilyen mélységekben hasonlóvá tenni az elvárt tudásanyagot a két üzemhez 
kapcsolódó jogosítványok megszerzése érdekében. 

Néhány hasonlóság van ugyan vasút- és vasút között (kötött pálya és áramszedő), de 
alapvetően a két ágazat társasági felépítése, közlekedése, szabályrendszere, napi „rutinja” 
teljesen különbözik egymástól. Amennyiben az átjárhatóság a cél, úgy az egyirányú 
átjárhatóság javasolható: a „nagyvasúti” szakmát ismerő munkavállaló járhasson át 
villamosvasúti irányba (az is csak különbözeti képzéssel), de ne legyen cél, hogy a 
villamosvasúti ismeretekkel rendelkező munkavállaló nagyvasúti képzettséggel rendelkezzen. 

A jelentős mennyiségű vasúti és műszaki ismeretek helyett célravezetőbbnek látszik a 
tananyagot átalakítani olyan ismeretekkel, melyek a mindennapi munkavégzéshez 
szükségesek. A közúti-vasúti járművezetők alapképzésére vonatkozó jelenleg elfogadott 
képzési program elsődleges célja nem segíti elő a fent említett kompetenciák megszerzését, 
inkább egy olyan hatalmas lexikális tudást próbál adni a tanulóknak, amit aztán a napi szolgálat 
ellátása közben nem tudnak hasznosítani. 

Szükség lenne a jelenlegi rendszer „Általános szakmai ismeretek” moduljának 
felülvizsgálatára, lényegesen lecsökkentett, villamosvasút-specifikus ismeretanyagának más 
modulokba történő beintegrálására. Nem indokolt általános vasútszakmai ismereteket (pl. 
országos pályahálózat, tolatási technológiák) oktatni villamos járművezetők számára. 

A modulrendszerű képzés helyett rövidebb, csökkentett műszaki tartalmú, komplex képzés 
lenne célravezető. Szükség lenne egységes tankönyvekre és színvonalas multimédiás oktatási 
anyagok tömeges készítésére, alkalmazására, a képzési programok elkészítésével egyidőben. 
A forgalmi és biztonsági munkakörökben kerülni kell a túlzott egyszerűsítést, e témakörök 



- 37 - 

oktatását saját kézben kell tartani. Felül kell vizsgálni a felvételi eljárásokat, az 
adminisztrációban elkerülhetetlen a digitalizáció, ezen felül pedig a rugalmasabb, alternatív 
képzési munkarendek bevonása szükséges. 

Az alapképzés egyszerűsítése és rövidítése megkönnyítené a munkaerő-felvételt és képzést, s 
ezáltal az esetleges személyzethiány miatti menetkimaradások csökkenthetők lennének. Az 
egyszerűsített képzés lehetővé tenné a részmunkaidős és besegítő munkavállalók nagyobb 
arányú foglalkoztatását, akiket akár kampányszerűen is be lehetne vetni egy-egy nagyobb 
teljesítményt igénylő időszak forgalmának lebonyolításához. 

Javaslat a vizsgák számának csökkentésére, sikeresen teljesített vizsgák elismertetésére 

Módosításra javasolható, hogy akinek több munkakörre van megszerzett képzettsége, annak 
egy-egy témából ne kelljen többször vizsgáznia, mert teljesen felesleges az, hogy például egy 
diszpécser-járművezető munkakörben foglalkoztatott munkavállaló egy időszakos 
képzés/vizsgázás esetén kétszer vizsgázik le F.1-F.2-ből, így tulajdonképpen ugyanabból a 
kérdésbankból két tesztet tölt ki egymás után. (A helyzet abszurditását jól szemlélteti, hogyha 
az egyik munkakörből az adott témából átmegy, a másik munkakörből ugyanezen témából 
megbukik, akkor a sikeres vizsgához tartozó munkakörben dolgozhat, a másikban nem, pedig 
ugyanarról a tudásbázisról van szó.) 

Javaslat a vonalismereti képzés egyszerűsítésére 

A vonalismereti képzés egyszerűsítése megkönnyítené a viszonylathálózat módosítását, 
vezényelhetővé tenné a járművezetőket a hálózat nagy részére, így a személyzethiány miatti 
menetkimaradások csökkennének. Az előre tervezett vágányzárak esetén rugalmasabb 
hálózati módosítások lennének bevezethetők, a forgalmi akadályok miatt szükséges operatív 
útvonal-módosítások lehetősége kiszélesedne, a műszaki vagy forgalmi okból félreálló jármű 
esetén könnyebb lenne a járműátcsoportosítás másik vonalról. 

Javaslat a típusismereti képzés egyszerűsítésére 

A típusismereti képzés egyszerűsítése vezényelhetővé tenné a járművezetőket a 
járműállomány nagy részére. 

Az infrastruktúra-fenntartáshoz köthető munkaerő képzésének problémái 

A villamos közlekedésben több speciális vasúti munkakört kell az üzemeltetéshez a 
munkavállalóknak betöltenie. Nemcsak a járművezetők utánpótlása nehézkes, hanem az 
üzem fenntartásához szükséges egyéb szakterületeken is egyre nehezebb a munkaerő 
utánpótlás az élesedő versenyben. A vasúti üzemek mindig is munkaerőigényes intézmények 
voltak, a speciális szaktudást ezért saját képzőrendszerük keretein belül oktatják. Szükséges 
azonban azt is vizsgálni, hogy a képzési előírások csak olyan mértékben legyenek 
jogszabályban előírtak, amelyek ténylegesen szakmailag indokoltak, és nem veszélyeztetik a 
munkaerő-utánpótlást. 

Az erre is vonatkozó 19/2011. NFM rendelet bevezetése után többször kerültek nehézségbe a 
városi közlekedési vállalatok. Az olyan munkakörök, amelyek korábban nem igényeltek magas 
képzettséget, bekerültek egy olyan vizsgakörnyezetbe, melynek a helyi közlekedési vállalatok 
jelenlegi és potenciális munkavállalói nehezen tudnak megfelelni. (Például egy 
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pályamunkásnak, aki évtizedeken keresztül dolgozott a villamosvasútnál, életében először kell 
számítógép elé ülnie, vagy esszéjellegű vizsgát tennie annak ellenére, hogy sokáig a munkakör 
betöltésének csak az általános iskolai végzettség volt a feltétele, mivel önállóan munkát nem 
végeznek.) 

Néhány infrastruktúra- fenntartáshoz köthető vasúti munkakör (pályamunkás; felsővezeték 
szerelő; energia diszpécser, energia operátor) munkaerő utánpótlása kiemelt nehézségbe 
ütközik a 19/2011. NFM rendelet előírásai miatt. 

A villamosvasúti infrastruktúra-fenntartáshoz köthető munkaerő képzése 

A fennálló problémák miatt a 19/2011. NFM rendelet módosítása szükséges olyan 
tekintetben, hogy a felsorolt szakmák utánpótlása az irreális képzési- és vizsgakövetelmények 
miatt ne kerüljenek veszélybe. E javaslatoknak az az indoka, hogy a fent megjelölt 
munkakörökhöz tartozó alacsony fizetések és nehéz munkakörülmények mellett a belépéshez 
szükséges alapképzés, az alapvizsga, a képzést lezáró, valamint a munkakör megtartásához 
szükséges időszakos vizsgák elriasztják a potenciális munkavállalókat. Ez az állapot középtávon 
e szakmák kihalásához vezethet. 

Jelen munkaerőpiaci helyzetben az egyetlen járható út az lehet, ha az új dolgozó minél 
hamarabb munkába áll és a munkája során kerülhet esetleg magasabb munkaköri 
(munkavezetői) pozícióba. Valamennyi megjelölt munkakört egy olyan vezető irányítja és 
ellenőrzi, akinek megvan a villamosvasúthoz szükséges forgalmi ismerete és képzettsége. 

 Pályamunkás: 
A jelenlegi rendelkezések szerint nem dolgozhat egyedül pályamunkás. Az általános vasúti 
szakmai gyakorlat viszont az, hogy forgalmi ismeretei a pályamunkás munkáját irányító és 
utasítást adó vasúti munkavezetőnek, előmunkásnak, vonalgondozónak vagy váltólakatosnak 
van meg. Az országos vasúti hálózaton, a HÉV-nél és a Metrónál sincs semmilyen hasonló 
képzési előírás pályamunkásra. Ez az előírás csak és kizárólag a közúti vasútnál jelent meg. 
Mivel a közúti közlekedésre vonatkozó KRESZ szerint a jármű sebességét úgy kell 
megválasztani, hogy a vezető járművét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül, 
ezért a közúti vasúti pályahálózatot üzemeltető vasútvállalatoknál munkát végző pályamunkás 
nagyobb biztonságban van, mint országos vasút esetén, mivel előbbinél lehet számítani arra, 
hogy a látótávolságra feltűnő villamos jármű megáll. 

 Felsővezeték szerelő: 
Felsővezeték szerelő a közúti villamosvasútnál a munkáját a gyakorlatban sínkerekes 
felsővezetékszerelő jármű és járművezető nélkül nem tudja végezni. Munkáját a 
felsővezetékszerelő jármű vezetője irányítja a vasúti forgalomhoz kapcsolódó tevékenységek 
tekintetében, aki rendelkezik a szükséges forgalmi ismeretekkel, mivel ezen járműtípus 
vezetői engedélyének megszerzése szintén vasútszakmai vizsgához kötött a rendelet szerint. 

 Energia diszpécser és energia operátor: 
A rendelet megfogalmazása félrevezető olyan tekintetben, hogy ezek a munkakörök 
ténylegesen nem mennek ki a vasúti pályára az áramköri kapcsolásoknál. Munkájukat a 
hálózaton szükséges beavatkozások tekintetében közvetlenül a forgalmi diszpécser irányítja, 
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aki egyben összekötő a forgalom lebonyolítása kapcsán, és akinek megvan a szükséges 
képesítése a forgalmi ismeretek tekintetében. 
 
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai 
képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, 
a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 
19/2011. (V.10.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) felülvizsgálata: 

2021. áprilisában az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinációjában megkezdődött 
a vasúti képzések rendszerének és szabályozásának teljes körű felülvizsgálata, melynek a főbb 
céljai voltak: a jelenlegi munkakör alapú képzési rendszer helyett egy tevékenység alapúra 
rendszerre való átállás, egy valóban modulrendszerű képzési rendszer kialakítása, a képzési 
programok párhuzamosságainak és a felesleges oktatások kiszűrése, valamint mindezek révén 
a képzések gyorsítása és költségeinek csökkentése. 

A célok megvalósítását elősegítő koncepció kidolgozásában a helyi városi vasúttal rendelkező 
társaságok (BKV, DKV, MKV, SZKT) egy munkacsoportba delegálva hozták létre az 
eredményterméküket, módosítási javaslataikat. A jelenlegi képzési rendszerben - a képzési 
tartalmak átstrukturálása volt az elsődleges cél, az egyszerűsítés és a függetlenedés jegyében. 
A gyakorlatorientált járművezető képzéseket erősítettük meg, ahol a jelenleg túlzó műszaki 
tartalmak helyett - hiszen nem járműszerelőket képzünk- az utasbarát magatartás és a 
felelősségteljes szolgálati magatartás elsajátítása került előtérbe. Természetesen nagyon 
fontosak a kognitív készségek, azonban a gyakorlati jártasságok és készségek beépítése a 
járművezetők magatartásába elengedhetetlen részét képezik a szolgáltatás minőség 
színvonalának emelésének.  

A fenti gondolatok már részbeni teljesülésével is nagymértékben hozzájárulnak a közúti vasúti 
járművezetők képzésének sikerességéhez, és a járművezetői identitás kialakításához. Ezáltal 
pedig a szolgáltatás-minőség színvonalának nagymértékű növeléséhez is. Továbbá végre a 
vasúti szakma is el tud indulni a modern és rendkívül hasznos készségfejlesztő 
oktatásmódszertanok irányába. Itt mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy a várt 
eredmények elérése csak is a fejlődni akaró vasútszakmai oktatókkal együtt lehetséges. A 
munkacsoport a megrendelő kérésének megfelelően elkészítette a tematikák átdolgozását 
vasúti képzési formában és párhuzamosan a Tantervi és vizsgakövetelmények (TVK) 
formátumában is. 

Az eredménytermékről röviden, az elfogadásra javasolt koncepció lényegi elemei: 
 Az Általános szakmai ismeretek modul egyes ismeretanyag elemei részben társasági 

hatáskörbe kerülnek, részben pedig olyan anyagrészekhez kerülnek hozzárendelésre a 
Műszaki (kategória) és a Forgalmi (infrastruktúra) képzések részeként, amelyek ezen 
ismeretekre épülnek. Az Általános szakmai ismeretek modul megszűnik. 

 A Műszaki ismeretekben a járművezetői tevékenységnek megfelelően ismeretanyag 
tisztítás történt, amely a gyakorlati órák arányát növeli és a teljesítményképes tudásra 
koncentrál. Ez az ismeretanyag kiegészítő képzéssel lesz bővíthető azok számára, akik 
közvetlen erőátvitelű kapcsolású és/vagy légfékkel fékezett villamost kívánnak vezetni. 
Ugyancsak kiegészítő képzéssel bővíthető ezen ismeretanyag azok számára, akik 
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később közúti-vasúti kétéltűjárműveket is kívánnak vezetni. A műszaki ismeretekben 
az írásbeli esszé jellegű számonkérés megszűnik. 

 A Forgalmi ismeretekben a villamos járművezetői tevékenység számára releváns 
tartalmak maradtak. Megszüntetésre kerül a nem személyszállító infrastruktúrára 
vonatkozó ismeretanyag, mert az ágazatban nem jellemző az árufuvarozási 
tevékenység. Kiegészítő képzéssel bővíthető azok számára, akik később forgalmi 
diszpécser munkakört kívánnak betölteni. A Forgalmi ismeretekben az írásbeli esszé 
jellegű számonkérés megszűnik. 

 A Vonalismeret helyébe a hálózatismeret lép, amelynek általános előkészítő 
ismeretanyaga a Forgalmi ismereteken belülre, míg üzemeltető-specifikus elméleti 
része társasági hatáskörbe kerül. A gyakorlatot az ágazatra jellemző munkamódszer-
átadói tevékenység alá kell szervezni. 

 A típusismeret társasági hatáskörben van, és az egyes típusok a Műszaki ismeretek 
vagy kiegészítő (közvetlen kapcsolású és/vagy légfékes, ill. közúti-vasúti kétéltűjármű) 
képzések alá tagozódnak be. 

 A vezetési gyakorlat képzés tartalma nem csökken. 
 A régi és az új rendszer előre meg nem határozott ideig párhuzamosan működik. 
 A teljes óraszám a jelenlegi 381 óra helyett 300 órára csökkenhet (ált.szakma, 

kategória és infra moduloknál) a vasútbiztonsági követelmények megtartása mellett. 

A munkacsoport megalkotta a városi vasúti járművezető képzés új koncepcióját, elkészítette 
az új koncepcióhoz illeszkedő tematikákat, ezeket az ITM (jelenleg TIM), a KAV és a KTI illetékes 
vezetőivel és annak szakértőivel elfogadtatta, a szükséges javításokat elvégezte. Átdolgozta az 
NFM rendelet ehhez kapcsolódó 3. mellékletét és elkészítette a jogszabályhoz tartozó 
szövegszerű javaslatait. Az eredménytermék tényleges használatbavételének feltétele a 
megfelelő jogszabály, és egyéb eljárási rendek módosítása/újra alkotása. 
 
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal 
szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről 
szóló 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) felülvizsgálata: 

Az összes a közúti-vasutat üzemeltető vállalat a vasúti törvény hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság, így a 203/2009. (IX.18.) számú, „a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő 
munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről 
és az egészségügyi vizsgálat rendjéről” tárgyú Korm. rendeletet szerinti vizsgálat 
kötelezettsége törvényi szintű jogszabályi előírásból fakad.  

A szabályozás a vasúti járművezetők előzetes vizsgálata esetében rugalmatlan és időigényes 
lett, így indokolatlanul nehezíti meg a törvény hatálya alá tartozó vállalatok életét. Az amúgy 
is túl hosszú, 8-9 hónapos villamos és metró vezetői tanfolyamok önmagában is elijesztik a 
jelentkezők jelentős részét, melyet még tetőz a felvételt megelőző több hónapos egészségügyi 
hatósági eljárás, aminek érdemi része egyébként néhány nap. A mostani felfokozott 
munkaerőpiaci helyzetben egyre nehezebb villamos vagy metró vezetőt találni, még úgy is, 
hogy például a BKV Zrt. villamos szakterülete évi hat tanfolyamot indít az 1 000 fő körüli 
járművezetői létszám biztosítására.  
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Az egészségügyi vizsgálat minden esetben bejelentés és időpont kérés köteles, azonban a 
foglakozásegészségügyi szolgáltatóval való együttműködés kialakításával gyorsan, néhány nap 
alatt elvégezhető. Az időbeli csúszás egyetlen esetben van, a vasúti járművezetők előzetes 
vizsgálatánál. Ebben az esetben ugyanis nem a vizsgálatot végző Vasútegészségügyi orvos 
hozza meg az alkalmasági vizsgálat eredményét tartalmazó határozatot, hanem csak egy 
tanúsítványt állít ki, mely alapján az illetékes minisztérium (korábban az ITM, jelenleg TIM), 
mint közlekedési hatóság hozza meg a határozatot, gyakran valóban 60 nap alatt. Ennek az 
időbeli elhúzódásnak a kiküszöbölése álláspontunk szerint egyszerűbb lehetne, ha a városi 
vasúttal rendelkező társaságok munkavállalói tekintetében nem a közlekedési hatóság, hanem 
– mint a többi 203-as alá tartozó munkakör, illetve a vasúti járművezetők időszakos és soron 
kívüli vizsgálata esetében – a vizsgálatot végző Vasútegészségügyi orvos hozná meg a 
határozatot, így a 203-as Kormányrendelet ezirányú módosításával az időcsúszás álláspontunk 
szerint kiküszöbölhető lehetne.  

Amennyiben ezen szabály hatékonyabbá tételre kerül, akkor duplán is elősegítik a 
hatékonyabb és környezetbarátabb működésre vonatkozó erőfeszítéseinket. Gyorsabb, 
rövidebb kiválasztási folyamat segítségével több lenne a jelentkező, így jobban ki tudnánk 
választani az alkalmasabb jelölteket, ami alacsonyabb lemorzsolódást okozna, így kevesebb 
tanfolyam is elég lenne, ami pénzügyi és humánerőforrás felszabadítását és átcsoportosítását 
tenné lehetővé. A kevesebb tanfolyam kevesebb tanuló járat indítását tenné lehetővé, ami 
csökkentené a villamos energia fogyasztást, így elősegítve a környezet védelmét. 

 
A trolibusz és városi autóbusz járművezetői képzés problémái 

A hatályos, közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint a „D” 
kategóriás vezetői engedély előfeltétele a „B” kategóriás járművezetői engedély mellett a „C” 
kategóriás járművezetői engedély megléte is. Míg a „B” kategóriás járművezetői engedély 
előfeltételként történő megkövetelése harmonizál a vezetői engedélyekről szóló EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/126/EK (2006. december 20.) irányelvvel, addig a „C” 
kategóriás vezetői engedély előfeltételként történő megkövetelése – több tagállam 
gyakorlatával megegyezően – elhagyható, a „D” kategóriás vezetői engedély képzési 
programjának a kiegészítése és a képzés alatti vezetési idők megnövelése mellett. 

Az is gond, hogy a jelenlegi szabályozás alapján viszonylag nagy a vizsgára való jelentés 
időtartama a vizsgaidőponthoz képest. 

A trolibusz és városi autóbusz járművezetők képzése, javaslat a 24/2005. GKM rendelet és a 
315/2003. Kormányrendelet módosítására 

A jelenlegi szabályozásban a „D” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló képzés 
megkezdésének nem előfeltétele a „C” kategóriás vezetői engedéllyel vezethető jármű 
vezetésével szerzett tapasztalat. Így azon személy, aki kifejezetten a „D” kategóriás vezetői 
engedély megszerzése érdekében szerzi meg a „C” kategóriás vezetői engedélyt, mindössze 
annyival rendelkezik több vezetési tapasztalattal egy „B” kategóriás vezetői engedéllyel 
rendelkező személynél, mint amelyet a képzése során teljesített. Ide kívánkozik annak 
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említése is, hogy a Rendelet előírása szerint a csuklós autóbusszal megegyező méretű trolibusz 
vezetéséhez szükséges „trolibusz” kategóriás vezetői képzés vizsgához „B” kategóriára 
érvényes vezetői engedély is elegendő. 

A magyar szabályozás alapján sem volt mindig szükséges „C” kategóriás vezetői engedély a 
„D” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez. A közúti közlekedési szakemberek 
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.) KM rendelet szerint, aki intenzív „D” 
kategóriás képzésen vett részt, annak elég volt „B” kategóriás vezetői engedéllyel és 
pályaalkalmassági megfelelősséggel rendelkeznie. 

A „C” kategóriás vezetői engedély előfeltétel elhagyásával az autóbusz járművezetői szakmába 
nagyobb arányba jelentkeznének azon női járművezetők is, akiket bár a modern, 
környezetbarát és könnyen vezethető autóbuszjárművek vezetése vonzana, de a 
teherfuvarozás követelményei elriasztanak. A modern autóbuszok vezetése a mai 
megnövekedett forgalom mellett már nem fizikai, hanem sokkal inkább pszichikai kihívás elé 
állítja a járművezetőket. 

Opcióként több lehetőség is kínálkozik. Az egyik, hogy a korábban említett 1/1983. (VII. 6.) KM 
rendelet mintájára a „D” kategóriás vezetőiengedély-képzés ketté válik. Az egyik képzés 
megegyezne a jelenleg hatályos szabályozással, ez esetben továbbra is bemeneti feltétel lesz 
a „C” kategóriás vezetői engedély. Emellett lenne egy másik „D” kategóriás vezetői engedély 
megszerzésére irányuló képzés, amely esetében azonban nem lenne szükséges „C” kategóriás 
vezetői engedély.  

Javaslat egységes, a trolibusszal közös kategória kialakítására 

Az elektromos autóbuszok és az önjárásra képes trolibuszok térhódításával a két ágazat közötti 
határok is elmosódóban vannak. Az újabb trendek szerinti közlekedési rendszerek a trolibusz 
felsővezetékre már csak, mint akkumulátor-töltő infrastruktúrára tekintenek, a hagyományos 
kötöttpálya-jelleg megszűnőben van a trolibusz-ágazatnál. A BKK hálózatán is napi valóság már 
az elektromos autóbuszok és a menetrend szerint is önjáró trolibuszok közlekedése, ezek 
aránya a jövőben várhatóan tovább növekszik. A javaslat elfogadása esetén a hálózat és a 
járműpark fejlesztése során kevesebb korlátozó tényezővel kellene számolni. A 
trolibuszhálózat kiterjeszthető, az autóbuszhálózattal egymást kiegészítő, integrált hálózattá 
válhatna. 

Az önjárásra is képes trolibusz járművezetője gyakorlatilag olyan autóbuszvezető, aki a 
felsővezetékhez kötött üzemmódban is képes a járművet biztonságosan vezetni, tehát a 
hagyományos autóbuszvezetőnél többet tud. Ezzel szemben a járművezetői képesítés 
megszerzése az autóbusz esetében jelenleg lényegesen nehezebb, drágább és hosszabb ideig 
tart, mint a trolibusznál, mivel az autóbusz mellett a teherautó vezetését is el kell sajátítani, 
és az egész országra érvényes személyszállítási vizsgát kell letenni.  

A trolibuszok kiadása általában olyan garázsból történik, amelyben autóbuszok tárolása és 
karbantartása is folyik. A közös üzem műszaki szempontból meglévő előnyeit azonban 
forgalmi szempontból csak nagyon korlátozottan lehet kihasználni, mivel az eltérő képesítési 
követelmények miatt a járművezetőknek csak egy kis része rendelkezik mindkét ágazatra 
érvényes vezetői engedéllyel. A járművezetőket elkülönítetten tartják nyilván és vezénylik a 
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vonalakra, így sem előre tervezetten, sem pedig operatívan nem működik az átjárhatóság az 
ágazatok között. 

Mára tulajdonképpen eltűnt a műszaki különbség a trolibusz, az elektromos autóbusz és az 
automata váltós városi autóbuszok között. Nagy előrelépés lenne, ha ezek egy kategóriába 
kerülnének és képzésüket a városi közlekedési társaságok saját kereteik között tudnák 
megoldani. El kellene érni, hogy a Tr (trolibusz) kategória helyett kerüljön bevezetésre egy, a 
trolibuszra, városi automata váltós vagy elektromos autóbuszokra érvényes „korlátozott D” 
kategória, melyre előzetes B kategóriával lehetne közlekedési vállalaton belül járművezetőt 
képezni. 

A vizsgára jelentkezés időtartamának lerövidítése, javaslat a 315/2013. Kormányrendelet 
módosítására 

A felvétel egyszerűsítése érdekében az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő vizsgára 
való lejelentést javasoljuk az első vizsgatevékenységétet megelőzően 40 naptári nap helyett 7 
naptári napra módosítani. A módosítás bevezetése lehetőséget ad a szakképesítés 
megszerzési idejének csökkentésére, ezáltal a munkába állás is rövidebb időt igényel. 

A munkakörök betöltéséhez szükséges egyéb hatósági vizsgák, szaktanfolyamok 

A közúti és vasúti személyszállítási szolgáltatás biztosítása során, a munkavállalóknak több 
olyan egy-egy munkakör betöltésére jogosító képesítéssel is kell rendelkezniük, amelyek 
hatósági vagy általános képzésen való részvétellel szerezhető meg.  

 GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) képesítés (tehergépkocsi-vezetői, 
valamint autóbuszvezetői alap- és továbbképzés), 

 Gépkezelői képesítés (önjáró emelő- és rakodógép kezelői képzés) 
 Tűzvédelmi szakvizsga 
 ADR (veszélyes árunak minősülő áru közúti szállításához szükséges képesítés), 
 Személytaxis / személygépkocsis személyszállító szolgáltató és vállalkozó képesítések, 
 Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag-szállító képesítés, 
 Szakkísérői képesítés (túlméretes és/vagy túlsúlyos járművek szakkíséretéhez 

szükséges képesítés), 
 Autógáz biztonsági képesítés (gázüzemű gépjárművön végzett munkák szakszerű, 

biztonságos ellátásához szükséges képesítés), 
 Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó, 
 Menetíró szerelő és ellenőr képesítés, 
 Műszaki vizsgabiztosi képesítés, 

 
  



- 44 - 

3.2. Járművezetői képzések fejlesztése 

A világunkban zajló tendenciák mind a digitalizáció irányába mutatnak, ez a trend mutatkozik 
meg a képzések terén is. Cél a technika nyújtotta lehetőségek minél hatékonyabb 
kihasználása, a folyamatok gyorsítása, hatékonyabbá tétele.  

Fontos és szükségszerű fejlesztés az e-learning platformok bevezetése a járművezetői 
képzésbe. Mára már ez az „alap” KRESZ tanfolyam oktatása során bevett módszerré vált, így 
nagy valószínűséggel kiterjeszthető ez a teljes járművezetői képzésre „C” illetve „D” 
kategóriában is. Az online oktatáshoz szorosan kapcsolódva szükséges a Green box technika 
kialakítása, amely segít az e-learning és távoktatás alapú képzések tananyagkészítését, így 
jelenléti oktatás nélkül vagy kevesebb jelenléti oktatással válna elsajátíthatóvá az elméleti 
képzés tananyaga.  

Az online oktatáson túl egyre gyakoribbá válnak az online vizsgák. Ehhez a rendelkezésre álló 
infrastruktúra sok esetben nem elegendő, szükséges további számítógépes tantermek 
kialakítása, amely elősegíti az előtérbe kerülő számítógépes hatósági vizsgák lebonyolítását a 
vállalatok, illetve a KAV részére. 

Jelentős fejlesztés lenne egy egységes képzési nyilvántartó rendszer létrehozása, mely 
lehetővé tenné a felnőttképzési szerződések mögötti adminisztráció elhagyását az 
ismeretfelújító oktatások esetében. 

Fejlesztési lehetőség lenne továbbá az EU-s foglalkoztatási programok kiterjesztése a 
közlekedési ágazat hiányszakmáira, valamint egy állami forrásból finanszírozott, 
bértámogatással egybekötött képzési lehetőség kidolgozása és létrehozása például: a 
járművezetői állomány pótlására. 

A szimulátorhasználat képzésen belüli felhasználásának javítása 

A vasúti oktatások terén az NFM rendelet határozza meg a szimulátorhasználat feltételeit. A 
vezetési gyakorlatnál jelenleg 50 órából 2 óra alkalmazható szimulátoron. A vasúti szakmán 
belül is eltérők a vélemények a szimulátorhasználatról. Kétségkívül lehet vele erőforrásokat 
csökkenteni, azonban az általános vélekedés az, hogy az alapképzéseken a lehető legtöbb 
gyakorlati rész, mint a vezetés, az járművön történjen. Természetesen az időszakos 
oktatásoknál már sokkal több szimulátorhasználat lehetne indokolt. 

Vonalismereti képzésnél 3 oda-vissza útból 1 oda-vissza út teljesíthető szimulációval (ennek 
az óraszáma a vonal hosszától függhet). A vonalismeret modul képzésénél lehetőség van az 
útvonalat a vezetőfülkében tartózkodó járművezető szemszögéből bemutató videófelvétellel 
vagy szimulációs gyakorlattal kiváltani, akkor ezt a képzési programban fel kell tüntetni és a 
videofelvételt a képzési program részeként kell kezelni. A vonalismereti képzés során csak a 
Vasúti Képzési Módszertani Központ honlapján közzétett szempontrendszernek megfelelő 
videófelvétel, szimulációval történő képzés esetén csak a Vasúti Képzési Módszertani Központ 
által minősített szimulációs berendezés és szimuláció használható.  

A gumikerekes ágazatban a GKI képzésen van lehetőség szimulátorhasználatra. A jogszabály 
leírása szerint a gyakorlaton kötelező vagy korszerű szimulátoron, vagy pedig tesztpályán 
(csúszós pálya) töltött gyakorlat. Alapképzés esetében 5 óra, míg továbbképzés esetében 2 
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óra. Ezt jelenleg csúszós pályán végzik el a munkavállalók. A szakma általános véleménye az, 
hogy azt nem tudja szimulálni egy szimulátor, amikor a járművezető alatt megcsúszik egy több 
10 tonnás jármű. Ha az időszakos oktatás kiváltható is lenne szimulátorral, az alapképzésnél 
ezt véleményünk szerint nem szabad. Egyszer az életben legalább legyen egy ilyen tapasztalati 
oktatásban része a járművezetőnek. Az időszakos oktatásban a gyakorlat kiváltható 
szimulátorral.  
 

3.3. Munkavállalói elégedettség és megtartás, illetve a munkavállalói motiváció, 
teljesítmény és kompenzáció 

A munkavállalók megtartása és motiválása minden vállalat számára kihívást jelent, azonban a 
humánerőforrás menedzsment minden vállalatnál kulcsfontosságú a célok elérésének 
érdekében. A gyors külső környezeti változások, a források szűkössége és a jelen 
munkaerőpiaci helyzet (hiányszakmák megjelenése) nem kedvez egyetlen társaságnak sem 
ezen a téren. A munkaerő megtartásához szükséges, hogy a vállalat vonzó munkahellyé váljon, 
ami megteremti a biztos hátteret, a folyamatos fejlődési lehetőséget és kedvező munka 
körülményeket biztosít a munkavállalói számára. Hogy a vállalat vonzó legyen a munkavállalók 
számra, fontos szerepet játszanak mind az anyagi, mind az egyéb foglalkoztatási tényezők. 

A meglévő dolgozói állomány elégedettségének növelésében jelentős szerepet játszik a 
munkakörülmények javítása, a meglévő infrastruktúra és a munkavégzés során használt 
eszközök minőségének folyamatos javítása. Ha ez emberek komfortosan érzik magukat 
munkakörnyezetükben nagyban növeli az elégedettségüket és hosszú távon a lojalitásukat is 
a vállalat iránt. Ehhez legkézenfekvőbb eszköz a telephelyek és irodaépületek modernizálása, 
új járművek beszerzése. Amennyiben lehetséges környezetvédelemi programokból (napelem 
rendszerek, fűtés korszerűsítés stb.) kell finanszírozni ezeket a fejlesztéseket. Így a lehető 
legnagyobb hasznot éri el a vállalat egyetlen intézkedéssel: a fenntarthatósági szempont is 
érvényesül mindamellett, hogy a dolgozói elégedettség is növekszik.  

Egy dinamikusabb, toleránsabb, rugalmasabb szervezeti struktúra kialakításával javítható a 
szervezetei egységek és a munkavállalók közötti kommunikáció, a munkavállalók jobban 
bevonódnak a szervezet életébe – ezzel mindinkább részévé vállnak a vállalatnak és nő a 
lojalitásuk.  

A folyamatos fejlődési lehetőség biztosítása – tanulási lehetőségek keretein belül – motiválóan 
hat a dolgozókra. Az úgynevezett „Motivációs” képzések lehetőséget teremtenek a 
munkavállalók számára, hogy új szakmát, végzettséget szereznek – például: hegesztő, ipari 
gépész, targoncavezetői, „D” kategóriás jogosítvány, felsőfokú végzettség.  

Mindemellett kiemelt témakör a munkabérek rendszeres karbantartása, emelése és a juttatás 
csomagok rendszeres felülvizsgálata (bérpótlékok, szabadidő), újszerű juttatások bevezetése: 
az időbér mellett a teljesítménybér is jelenjen meg a bérezési rendszerben, illetve a rendszer 
kibővítése, például: CNG üzemű járművek esetén az üzemanyag megtakarítás adómentes 
juttatásként történő kifizetése. Természetesen fontos a minőségi munka elismerése a pénzbeli 
juttatásokon felül: kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák elismerése díjakkal – ezek 
átadása ünnepélyes keretek között.  
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Nem vitás, hogy a közösségi közlekedés zöld irányú fejlesztésére és a munkaerő 
megszerzésére, megtartására és motiválására forrásokat kell biztosítani, hogy a működés 
fenntarthatóvá váljon és az ágazat által megvalósítható CO2 kibocsátás csökkenés hozzá 
tudjon járulni Magyarország klímavédelmi céljainak eléréséhez. Fel kell oldani az 
ellentmondást, ami a kibocsátás-csökkenés és ennek pénzügyi feltételeinek hiánya között van. 
A következő fejezetben bemutatásra kerül a közösségi közlekedés finanszírozási helyzete, a 
problémák és az azok megoldására tett javaslatok. 
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3.4. Intézkedési javaslatok listája 

 

 

Sorsz. INTÉZKEDÉS ELÉRHETŐ EREDMÉNY FELTÉTEL MEGJEGYZÉS

1.
A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 

felülvizsgálata és módosítása

A jelenlegi munkakör alapú képzési rendszer helyett egy 
tevékenység alapú rendszerre való átállás, egy valóban 

modulrendszerű képzési rendszer kialakítása, a képzési programok 
párhuzamosságainak és a felesleges oktatások kiszűrése, mindezek 

révén a képzések gyorsítása és költségeinek csökkentése. Külön 
fejezetbe való áthelyezésével elérhető, hogy ne legyen a városi 

vasutakra érvényes az országos vasút szabályai.

Feléleszteni a 2021-ben elindult NFM 
rendelet felülvizsgálati projektet. Erős 
közös lobbi a többi helyi városi vasúti 

társasággal a törvényhozó felé.

Van már kész eredménytermék a 4 városi vasúti tásaság által. 
(Munkacsoportvezető: Farkas Attila - DKV) A munkacsoport 

megalkotta a városi vasúti járművezető képzés új koncepcióját, 
elkészítette az új koncepcióhoz illeszkedő tematikákat, ezeket 

az ITM, a KAV és a KTI illetékes vezetőivel és annak szakértőivel 
elfogadtatta, a szükséges javításokat elvégezte. Átdolgozta az 

NFM rendelet ehhez kapcsolódó 3. mellékletét és elkészítette a 
jogszabályhoz tartozó szövegszerű javaslatait. 

2.

A vasútegyészégügyi 203/2009. (IX.18.) Korm. 
rendelet felülvizsgálata és módosítása, a PÁV 

2 vizsgához igazítani, mint a gumikerekes 
ágazatnál.

Gyorsabb, rövidebb kiválasztási folyamat segítségével több lenne a 
jelentkező, így jobban ki tudnánk választani az alkalmasabb 

jelölteket, ami alacsonyabb lemorzsolódást okozna, így kevesebb 
tanfolyam is elég lenne, ami pénzügyi és humánerőforrás 

felszabadítását és átcsoportosítását tenné lehetővé. A kevesebb 
tanfolyam kevesebb tanuló járat indítását tenné lehetővé, ami 

csökkentené a villamos energia fogyasztást, így elősegítve a 
környezet védelmét.

Erős közös lobbi a többi helyi városi 
vasúti társasággal a törvényhozó felé.

A BKV Zrt munkavállalói tekintetében nem a közlekedési 
hatóság, hanem – mint a többi 203-as alá tartozó munkakör, 

illetve a vasúti járművezetők időszakos és soron kívüli 
vizsgálata esetében – a vizsgálatot végző Vasútegészségügyi 

orvos hozná meg a határozatot, így a 203-as Kormányrendelet 
ezirányú módosításával az időcsúszás álláspontunk szerint 

kiküszöbölhető lehetne.

3.
Javaslattétel az állami és EU-s foglalkoztatási 

programok kiterjesztésére a közlekedési 
ágazat hiányszakmáira

OFA mintájára szakmunkásképzés.
Erős közös lobbi a többi közösségi 

közlekedés szolgáltató társasággal a 
törvényhozó felé.

4.
Szimulátorok beszerzése és képzésben való 

alkalmazása
A szimulátorhasználat nagyobb szintű bevonásával erőforrás 

takarítható meg (költség és humánerőforrás is) és energia és CO2. 

Szükséges az NFM rendelet 
módosítása, illetve anyagi keret a 

szimulációs eszközök beszerzésére.

5.
Azon képzések/oktatások közös elindítása, 

amely a résztvevő-hiány okán nem valósulna 
meg

Azon tömegközlekedési vállalatok, amelyek kisebb létszámukból 
adódóan nem képesek hatékonyan képzést tartani, a többi 

vállalattal való egyeztetés után közösen tartsanak meg bizonyos 
képzéseket.

Ki kell dolgozni a tagvállalatokon belüli 
folyamatot.
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4. A városi közlekedési vállalatok költségeinek elemzése és a működés 
finanszírozásának lehetőségei. 

4.1. Városi közösségi közlekedési szolgáltatók költségelemzése 

Az elemzésbe önkormányzati tulajdonú helyi közösségi közlekedési szolgáltató társaságok 
kerültek bevonásra. A dokumentumban 2019-es adatokat vizsgáltunk, elsősorban azért, mert 
az volt a koronavírus-járvány előtti utolsó olyan év, amelyben a társaságok működése még a 
megszokott mederben zajlott – a koronavírus-járvány számos olyan változást hozott, amely 
ezeket a társaságokat a korábbinál rosszabb helyzetbe sodorta. Az elemzésben részt vevő 
társaságok néhány jellemző összesített adata 2019-ből: 

 évi mintegy 20 Mrd teljesített férőhelykilométer 
 évi mintegy 1,7 Mrd fő elszállított utas – ez a MÁV-Volán csoport utasszámának több, 

mint kétszerese 
 évi közel 200 millió kocsikilométer 
 több, mint 3300 jármű 
 mintegy 14 ezer munkavállaló 
 közel 80 Mrd Ft menetdíjbevétel és ehhez köthetően mintegy 18 Mrd Ft szociálpolitikai 

menetdíjtámogatás. 

Az elemzésbe bevont 8 közösségi közlekedési szolgáltató tehát a magyar közösségi közlekedési 
szektor jelentős részét képviseli. 

A fentieken kívül az autóbuszt is üzemeltető társaságok adatai összehasonlításra kerülnek 
azon városok adataival is, ahol a helyi közösségi közlekedési feladatokat a Volánbusz Zrt. látja 
el. A vizsgálatba 5 ilyen város került bevonásra. 

Az 1. számú melléklet mutatja be négy vidéki nagyváros közösségi közlekedési szolgáltatójának 
hosszabb távú, elsősorban számviteli beszámoló-adatokra támaszkodó költség- és 
mérlegelemzését. 

Bevételek szerkezete 

A városi közösségi közlekedési szolgáltatók 2019. évi működési bevételi szerkezetét az alábbi 
ábra szemlélteti (az adatokból kiszűrésre kerültek a fejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó 
bevételek). 
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Látható, hogy az állam közvetlen szerepvállalása a helyi közösségi közlekedésben minimális 
volt: átlagosan alig haladja meg az 5%-ot, de egyik városban sem éri el a 7%-ot. A koronavírus-
járvány alatt ráadásul a helyzet tovább romlott a közvetlen normatív támogatás Budapesten 
kívüli eltörlésével. A szociálpolitikai menetdíj-támogatással – amely ugyan közvetve állami 
forrásnak tekinthető, de gyakorlatilag az állam által előírt kedvezmények részleges 
kompenzálása – a helyzet valamit javul, de a részarány még ezzel együtt sem éri el a 20%-ot a 
finanszírozásban. Így a szolgáltatóknak két fő bevételi forrása marad: a menetdíjbevételek és 
az önkormányzati források. Ezek átlagosan a bevételek közel 80%-át biztosítják. A koronavírus-
járvány itt is drasztikus változásokat okozott: a menetdíjbevételek mindenhol tapasztalható 
jelentős visszaesése (ami magával hozta a szociálpolitikai menetdíjtámogatás csökkenését is) 
és a normatív támogatás kivezetése jelentősen megnövelte azt a finanszírozási lyukat, amelyet 
az önkormányzatoknak kell betöltenie. 

Az utasoktól és a kedvezménnyel utazók után járó szociálpolitikai menetdíjtámogatásból a 
bevételek átlag 53%-a származott. 

Ha a városokban csak az autóbusz-ágazatokat vizsgáljuk, akkor az értékek összehasonlíthatóak 
a Volánbusz által ellátott városok adataival is. Az összehasonlítás eredménye az alábbi: 
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Látható, hogy az önkormányzati tulajdonú szolgáltatók esetében átlagosan magasabb a 
menetdíjbevétel és az önkormányzati forrás aránya a működés finanszírozásában. Ami 
jelentős különbség, hogy ugyan az azóta kivezetett állami normatív támogatás súlya 
minimálisan magasabb az önkormányzati szolgáltatóknál, mint a Volánbusz által ellátott 
városokban, a Volánbusz minden esetben jelentős mértékű támogatásban részesült a 
tulajdonos államtól a béremelkedés kompenzációjára. Annak ellenére tehát, hogy a Volánbusz 
ugyanúgy a helyi közösségi közlekedési feladatokat látja el ezekben a városokban, az államtól 
többletfinanszírozásban részesült az önkormányzati tulajdonú társaságokhoz képest. 

Az állam minimális részvétele az önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési szolgáltatók 
finanszírozásban akkor különösen szembeötlő, ha a nagy állami tulajdonú közösségi 
közlekedési szolgáltatók hasonló adatait vizsgáljuk. A helyi közlekedési szolgáltatások 
összehasonlítása a helyközi szolgáltatással torzíthat, mivel az utazások jellege más: a helyközi 
utazás távolságban és időben is hosszabb, ezért az általában használt kilométer alapú 
teljesítmény mérőszámok a helyközi szolgáltatás pozitív megítélését eredményezik. Ezzel 
szemben amennyiben utazásszámok kerülnek összevetésre, figyelembe kell venni, hogy ez a 
helyi szolgáltatás számára kedvező, mivel egy utazás lebonyolítása kisebb időigénnyel 
(személyi jellegű ráfordítás) és távolsággal (üzemanyagköltség) jár.  

A mérőszám megválasztása vita tárgya lehet, azonban figyelembe véve, hogy a szolgáltatás 
teljesítése egy igény kielégítéséhez kapcsolódik, és az igény az, hogy az utas „A” pontból „B” 
pontba eljusson, akkor az utazások száma relevánsabb tényezőnek tűnik annak megítéléséhez, 
hogy melyik szolgáltatás részesüljön nagyobb összegű támogatásban. Ez az érvelés abban az 
esetben igaz, ha a prioritás számunkra a kedvezményezettek számának maximalizálása. 

A fenti gondolatmenet alapján érdemes összehasonlítani a MÁV-START Zrt. szolgáltatását a 
fővárosi közösségi közlekedési szolgáltatással. A MÁV-START Zrt. 2019-ben 301.114 millió Ft 
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ráfordításával mindösszesen 141,1 millió utazást bonyolított le, ehhez 174.534 millió Ft 
(utazásonként 1.237 Ft) közszolgáltatásért járó költségtérítést kapott, mely a vállalat összes 
költségének 58%-át fedezte.  

A BKK Zrt. a fővárosi közösségi közlekedést 2019-ben – a megbízott szolgáltatókon keresztül – 
205.390 millió Ft-ból bonyolította le. A vizsgált évben összesen 1.569,8 millió utas közlekedett 
Budapesten. Tehát miközben a MÁV-START Zrt. egy utas elszállítását 2.134 Ft-ból végezte el, 
addig a Fővárosban egy utazás 130,8 Ft költséggel járt. Az egy utaskilométerre jutó költség a 
vasúttársaság esetében 41,84 Ft, míg a BKK-nál 38,60 Ft volt. (Míg Budapesten a teljes 
közlekedésszervezői költségeket szerepelnek, addig az országos közforgalmú közlekedésben 
megrendelői szerepet ellátó KTI RKI, illetve ITM költségeket nem tartalmazzák a fenti számok.) 

A fenti számok ismeretében megállapíthatjuk azt is, hogy egységnyi összegű járműfejlesztés 
sokkal több utasra lesz pozitív hatással városi környezetben, mint helyközi közlekedés 
esetében. Ezt a járműfejlesztési tervek meghatározásakor is érdemes lenne számításba venni. 
Jó példa erre a 491 Mrd Ft összegben tervezett elővárosi vasúti járműfejlesztés projektje, 
melyből 163 db vonat beszerzése történhetne meg. Amellett, hogy az elővárosi közlekedés – 
és azon belül is a környezetkímélő kötöttpályás ágazat – fejlesztése üdvözölendő törekvés, 
nem szabad elmenni szó nélkül amellett, hogy a becslések szerint 257 Mrd Ft-ból a BKV Zrt. 
villamos, troli- és autóbusz járműállományának összes elavult darabja lecserélhető lenne. Az 
említett fővárosi járműcsere napi szinten kb. 3 millió utast érintene, míg az elővárosi fejlesztés 
a becslések alapján 0,5 millió utast, tehát az utóbbi opció 11,5-szörös fajlagos költséggel jár. 

Mégis, az figyelhető meg, hogy a járműfejlesztések a helyközi közlekedési szolgáltatások felé 
irányulnak. A Volánbusz Zrt., melynek utasai 53,5%-ban helyközi szolgáltatást vettek igénybe, 
az utóbbi 3 évben (2019-2021) nem kevesebb, mint 1.550 db buszbeszerzést hajtott végre, 
miközben a BKV Zrt. kötelékében kb. 650 csereérett autóbusz található. 

A fenti gondolatmenet az utasok számát állította a fókuszba, de kicsit más eredményre vezet, 
ha a környezetszennyezés csökkentését tekintjük prioritásnak. Ha abból indulunk ki, hogy a 
nagy megtett távolság sok üzemanyag felhasználását és magas CO2, dízelüzemű járműveknél 
ppm kibocsátást jelent, akkor a helyközi közlekedés támogatása környezetvédelmi 
szempontból jobb befektetésnek tűnik. Nem szabad elfelejteni azonban azt, hogy a CO2 és PM 
kibocsátás hatványozottan negatív hatással van városi környezetben, hiszen a lényegesen 
magasabb népsűrűségből adódóan káros hatásait emberek százezrei, milliói szenvedik el, 
tehát amennyiben lokális és nem globális hatást vizsgálunk, akkor a városi közlekedés 
„zöldítése” kell előnyt élvezzen. Szintén fontos mérlegelendő tényező, hogy az elővárosi 
közlekedés fejlesztésének csak úgy érvényesülhet a hatása, ha ezzel párhuzamosan a városi 
közlekedési vállalatok is megfelelő színvonalon szolgáltatnak. Ehhez azonban elengedhetetlen 
a minőségi járműpark rendelkezésre állása. 

Tehát a fentiek alapján megállapítható, hogy a helyi és a helyközi közlekedés optimális 
támogatási arányát nem lehet egyértelműen meghatározni, de az bizonyosan kijelenthető, 
hogy nem függetlenek egymástól, ezért támogatásuknak kéz a kézben kell járniuk. Hibás 
törekvés, ha bármelyik szolgáltatás az indokoltnál kedvezőbb elbírálásban részesül, helyette 
egy mindkettőre elfogadható minimum szolgáltatási szint elérésére kell törekedni, az aktuális 
szükségletek szem előtt tartásával. Jelenleg autóbusz járműállomány tekintetében „gyenge 
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láncszemnek” inkább a helyi – kiemelten a budapesti - közösségi közlekedés számít, ezért rövid 
távon ennek kell a fókuszban szerepelnie a döntések megszületésekor. 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési szolgáltatókról tehát elmondható, hogy 
működésük finanszírozásában az állam minimális terhet vállalt már 2019-ben is és ez a szerep 
a koronavírus-járvány óta tovább csökkent. A költségterhek viselésének döntő része 
mindenhol az utasokra és az önkormányzatokra hárul. Mivel a koronavírus-járvány mindenhol 
jelentős utasszám-csökkenést okozott, az önkormányzatok finanszírozási terhei jelentősen 
növekedtek a vizsgált időszak óta. Ezt a tendenciát erősíti az is, hogy a költségek – különös 
tekintettel a személyi jellegű ráfordításokra – nagymértékben növekedtek az egész 
szektorban. Mivel a helyi közösségi közlekedés ellátása egy munkaerő-intenzív tevékenység, a 
bérnövekedés kiemelten érinti ezeket a szolgáltatókat. A finanszírozási környezet tehát 
összességében az önkormányzatok szemszögéből drasztikus mértékben romlott az elmúlt 
években. 

Költségek szerkezete 

Autóbuszt üzemeltető társaságok 

Az elemzésben részt vevő társaságok közül 7 üzemeltet autóbuszokat, a költségelemzésben 
azonban ezek közül csak 5 adatait jelentettük meg, mert van, ahol a közlekedésszervezési 
modell változott meg 2019 óta, illetve van, ahol az adott társaság működésében az autóbuszok 
szerepe egészen minimális. Abban a városban, ahol külön közlekedésszervező és szolgáltató is 
működik, a szolgáltató költségein felül a közlekedésszervezői költségek is figyelembevételre 
kerültek. A vizsgált társaságok közül kettő más járműveket nem üzemeltet az autóbuszokon 
kívül. 
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 Költségszerkezet 

A vizsgált társaságok 2019. évi költségszerkezetét, valamint a Volánbusz által ellátott 5 vizsgált 
város átlagos költségszerkezetét szemlélteti az alábbi ábra: 

 

Az ábrából az alábbi következtetéseket lehet levonni: 

 a járművek üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek (üzemeltetés, 
karbantartás, ÉCS), amelyek nélkül még teljesen leegyszerűsítve sem képzelhető el az 
autóbuszok üzemeltetése, átlagosan több, mint a költségek ¾-ét teszik ki, de több 
esetben a 80%-ot is meghaladják.  

 Minden esetben az üzemeltetés személyi jellegű ráfordításai (járművezetők bére) 
szerepel a legnagyobb súllyal a költségszerkezetben. 

 a bevételszerzés költségei minden esetben elérik a költségek 3%-át (átlagosan 5%). Ez 
a tétel is nélkülözhetetlen a bevételek biztosítása érdekében. 

 a társaságirányítási költségek jellemzően kicsivel 10% alatti arányt képviselnek a 
költségszerkezetekben. A volánbuszos átlag a legalacsonyabb értékek közé tartozik, de 
ezt nagy mértékben befolyásolhatja a társaságon belüli költségmegosztási 
módszertan, mivel a Társaság konszolidált beszámolója szerint a személyi jellegű 
ráfordítások aránya hasonló a többi közlekedési társaságnál tapasztaltakhoz. 

A fentiek alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy az autóbuszt üzemeltető társaságok 
költségeinek döntő hányada az üzemeltetéshez közvetlenül kapcsolódó költség. Az ilyen 
jellegű költségekben érdemi megtakarítást jellemzően  
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 jelentős technológiai fejlesztéssel (például új, alacsonyabb fogyasztású, kisebb 
karbantartás igényű járművek rendszerbe állításával, ahogy a Volánbusz is tette), 

 a rezsi (önkezelési) futás csökkentésével 

 optimalizált személyzetvezényléssel  

 kényszerhelyeztben a szolgáltatási színvonal, az SLA elvárások felülvizsgálatával  

lehet érvényesíteni. Az önkormányzati tulajdonú társaságok és a Volánbusz költségszerkezete 
között nincs alátámasztható, tendenciózus különbség. 

A jelentősen eltérő adottságokkal rendelkező budapesti közösségi közlekedés kiszűrésével 
érdemes összehasonlítani az önkormányzati tulajdonú társaságok és a Volánbusz által ellátott 
városok autóbusz ágazati teljes költségszintjét is. Az eredmények az alábbi ábrán láthatók: 

 

Látható, hogy sem az egyes városok esetében, sem átlag szintjén nincs érdemi eltérés az 
önkormányzati tulajdonú társaságok és a Volánbusz által ellátott városok költségei között (az 
önkormányzati átlag kis mértékben kedvezőbb, de ez sok tényező függvénye lehet). Ez alapján 
megállapítható, hogy érdemi hatékonyságbeli különbség nem tapasztalható. 

 Üzemanyagköltség 

A járművek üzemanyagköltségére sok tényező van hatással, a beszerzési ár, a járművek 
átlagfogyasztása (ami összefüggésben lehet a járművek korával és állapotával is), a domborzati 
viszonyok, a keringési sebesség, a járművek jelleg szerinti megoszlása, a garázsmenetek 
aránya stb. Az alábbi ábra szemlélteti a vizsgált társaságok fajlagos (hasznos kocsikilométerre 
vetített) üzemanyagköltségét (itt a költségen felül csak a keringési sebesség került 
feltüntetésre). 
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A költségsoron viszonylag jelentős eltérések tapasztalhatók. Az egyik, az átlagnál jelentősen 
alacsonyabb értéknél az egyik esetben kiemelkedően magas keringési sebesség és szinte új 
autóbuszflotta lehet a magyarázat, a másik esetben pedig az, hogy a teljesítmény 2/3-át CNG 
üzemű flotta biztosítja, melynek fajlagos üzemanyagköltsége 2019-ben mintegy 40%-a volt az 
ugyanebben a városban üzemelő dízelflottáénak. A Volánbusz által ellátott városok átlaga 
némileg átlag alatti, de nem kiugró mértékben. 

Ebből tehát azt a következtetést lehet levonni, hogy ha van forrás korszerű, esetleg alternatív 
meghajtású járműveket beszerezni, és az egyes energiahordozók piaci árai is úgy alakulnak, 
akkor lehet érdemi megtakarításokat realizálni ezen a soron. 

 Járművezetői bérek 

Ahogy az a költségszerkezetek bemutatásakor látható volt, a költségek közül a legnagyobb 
tételt a járművezetők bére jelenti. Ennek nagyságára is számos tényező van hatással, a 
keringési sebesség, a garázsmenetek aránya, de itt jelentős regionális különbségek is lehetnek 
az egyes régiók eltérő bérszínvonala miatt – a vizsgált társaságok régióinak átlagbérei között 
30%-ot meghaladó eltérések is tapasztalhatók. Emiatt az alábbi ábra a bérszínvonallal korrigált 
fajlagos járművezetői ráfordításokat mutatja be. 
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Látható, hogy a bérszínvonallal korrigálva ezen a soron sincsenek jelentős eltérések a 
szolgáltatók között (az átlagtól való legnagyobb eltérés 12%-os), ami arra utal, hogy ezen a 
soron sem lehetnek nagymértékű megtakarítási tartalékok. A Volánbusz által ellátott városok 
átlaga kicsit magasabb az önkormányzati átlagnál, de az eltérés nem nagy. 

 Karbantartás 

Az autóbuszok fajlagos karbantartási költségeit és a járműpark 2019. évi átlagéletkorát 
mutatja be az alábbi ábra (a személyi jellegű ráfordítások ebben az esetben is korrigálásra 
kerültek a regionális bérszínvonallal). 

 

Egyértelmű összefüggés látható a járműpark átlagéletkora és a karbantartási költségek között. 
Az üzenet itt is egyértelmű: a karbantartási költségek lefaragása elsősorban új járművek 
beszerzésével lehetséges. A Volánbusz értéke az átlagnál magasabb, azonban nem kiugró, és 
itt nincs aggregált információ a járművek életkoráról. 

 Összegzés – autóbusz 

A fentiek alapján a legfontosabb következtetés, hogy az autóbusz-üzemeltetés esetében a 
költségek meghatározó része közvetlenül az üzemeltetéshez kapcsolódik, és a szolgáltatás 
volumenének vagy színvonalának csökkentése nélkül érdemi megtakarítás csak új járművek 
beszerzésével érhető el. A Volánbusz szolgáltatási költségeivel való összevetés során sem a 
költségszerkezetben, sem az egyes költségtípusokban nem azonosítható nagymértékű eltérés 
az önkormányzati tulajdonú társaságokhoz képest. 

Trolibuszt üzemeltető társaságok 

Trolibuszüzem mindössze három magyarországi városban működik, az alábbiakban ezen 
üzemek költségei kerülnek röviden bemutatásra. 
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 Költségszerkezet 

A vizsgált társaságok trolibusz ágazatainak 2019. évi költségszerkezetét szemlélteti az alábbi 
ábra (ahol külön szervezet a közlekedésszervező és a szolgáltató, ott az együttes költségeket 
vettük figyelembe). 

 

Látható, hogy az autóbusz ágazatokhoz képest kisebb a szerepe az energiafogyasztásnak 
(üzemeltetés anyagjellegű), és markánsan megjelenik az infrastruktúra fenntartásának 
költsége. A trolibusz ágazatban a változónak tekinthető ráfordítások (járművezetői bér, 
karbantartás, energiafogyasztás) súlya kisebb, mint az autóbusz-ágazatokban, és nagyobb 
arányt képviselnek az állandó, az üzem fenntartásához kapcsolódó költségek. Emiatt ezekben 
az ágazatokban az autóbuszoknál kisebb arányú megtakarításokat lehet csak elérni a 
teljesítmény esetleges visszafogásával. Viszont ebben az ágazatban is a járművezetői bérek 
jelentik a legnagyobb költségtételt. 

 Járművezetői bérek 

A járművezetői bérek átlagbérrel korrigált fajlagosa látható az alábbi ábrán: 
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Látható, hogy egy város értéke lényegesen magasabb a többinél (amelynek okai sokrétűek 
lehetnek, de részben magyarázza az értéket a garázsmenetek nagyobb aránya és a keringési 
sebesség), de az átlagtól való eltérés ott sem éri el a 15%-ot. 

 Járművek és infrastruktúra fenntartása 

A trolibusz járművek és infrastruktúra fenntartásának, karbantartásának költségeit az alábbi 
ábra szemlélteti. 

 

Látható, hogy bár a költségek megoszlásában igen, az összköltségben nincsenek nagy 
különbségek a társaságok között – ez azt mutatja, hogy trolibusz hálózat és járművek 
fenntartásának várostól és üzemtől függetlenül hasonlóak a fenntartási költségei. 

 Összegzés 

A trolibusz-üzemek alacsony száma miatt azok összehasonlításából kevés érdemi 
következtetést lehet levonni. A legfontosabb következtetések, hogy a költségek szerkezete 
nagyjából hasonló a vizsgált városokban, az állandó költségek aránya magasabb, mint az 
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autóbusz-ágazatban, ezért a szolgáltatóknak/megrendelőknek kisebb a mozgásterük a 
költségeket illetően. 

Villamost üzemeltető társaságok 

Villamost négy magyarországi városban üzemeltetnek, az alábbiakban ezek költségei kerülnek 
röviden bemutatásra. Tekintettel arra, hogy a különböző villamos-típusok kocsijainak 
kapacitásai között többszörös különbségek is vannak, a költségeket ezúttal nem 
kocsikilométer, hanem férőhelykilométer-teljesítményre vetítve vizsgáltuk. 

 Költségszerkezet 

A villamos ágazatok költségszerkezete eltér a trolibusz, de még inkább az autóbusz ágazatétól 
– itt a legnagyobb az infrastruktúra-igény, viszont a járművezetők bérének súlya lényegesen 
kisebb, mint a többi ágazatban. 

 

Látható, hogy a kifejezetten a teljesítménnyel változó költségek aránya átlagosan alig haladja 
meg a költségek 1/3-át, ez tehát az, amit a teljesítmény változtatásával befolyásolni lehet. Az 
állandónak tekinthető költségek teszik ki a költségek majdnem 2/3-át. Jelentős a súly az 
infrastruktúra fenntartásán kívül az értékcsökkenésnek és az egyéb, az üzem fenntartásához 
kapcsolódó költségnek is. Az is látható az ábrából, hogy a négy vizsgált város villamos 
ágazatának költségszerkezete eléggé hasonló. 

Tekintettel arra, hogy a villamos ágazatokban lényegesen alacsonyabb a járművezetői bérek 
súlya, mint a többi ágazatban, ezt külön összehasonlítani nem szükséges. A járműkarbantartási 
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költségekben szórás tapasztalható, de itt is megállapítható, hogy jellemzően az idősebb 
átlagéletkorú járműparkkal rendelkező városok költenek többet a járművek karbantartására. 

A költségelemzés összegzése 

A vizsgált, önkormányzati tulajdonú helyi közösségi közlekedési szolgáltatók helyzetének 
elemzése alapján megállapítható, hogy az állam pénzügyi szerepvállalása ezeknek a 
társaságoknak a működésében már 2019-ben is minimális volt és a helyzet azóta tovább 
romlott a normatív támogatás Budapesten kívüli megszüntetésével. Így a szolgáltatók 
működését elsősorban a menetdíjbevételekből és önkormányzati forrásokból kell biztosítani. 
A menetdíjbevételek koronavírus-járvány miatti jelentős visszaesése, illetve a költségek 
nagymértékű növekedése mindenhol növeli azt a finanszírozási lyukat, amit az 
önkormányzatoknak kell betölteniük. Megemlítendő, hogy azokban a városokban, ahol az 
állami tulajdonú Volánbusz látja el a helyi közösségi közlekedési feladatokat, a társaság 
többletfinanszírozásban részesül az önkormányzati szereplőkhöz képest. 

Az állam minimális részvétele a finanszírozásban különösen akkor szembetűnő, ha az állami 
feladatnak számító helyközi közlekedéssel vetjük össze – ebben a szektorban az állam sokkal 
több pénzt költ sokkal kevesebb utasra, mint a helyi közlekedésben. A két szektor eltérő 
finanszírozási környezete nem csak a működési, de a fejlesztési források finanszírozásában is 
tetten érhető: az állami tulajdonú szolgáltatók nagy volumenű fejlesztésekhez jutnak az állam 
jóvoltából, miközben ezek a fejlesztések sokkal kevesebb utast érintenek, mint amennyit a 
városi fejlesztések érintenének.  

Összességében tehát az tapasztalható, hogy miközben az önkormányzati tulajdonú 
szolgáltatók finanszírozási környezete jelentősen romlott az elmúlt években, az állami 
szolgáltatók jelentős működési- és fejlesztési forrásokban részesülnek, és ez a tendencia nincs 
összefüggésben azzal, hogy az adott fejlesztések társadalmi hatása mekkora. 

A vizsgált társaságok költségeit elemezve az alábbi következtetések vonhatók le: 

 a különböző ágazati költségek szerkezete nagy vonalakban hasonló az összes vizsgált 
városban, 

 az autóbuszt üzemeltető társaságok költségeinek abszolút szintje nagyjából hasonló. 
Az autóbusz-üzemeltetés költségeinek döntő része közvetlenül kapcsolódik az 
üzemeltetéshez, a teljesítmény volumenéhez, ezért érdemi megtakarítások a 
szolgáltatás színvonalának és volumenének csökkentése nélkül (ami mindenképpen 
elkerülendő) csak a járműfejlesztéstől várható, ez viszont külső források bevonását 
igényli. 

 az infrastruktúra-igényesebb ágazatokban (trolibusz, villamos) a változó költségek 
aránya jóval alacsonyabb, így ezekben az ágazatokban a teljesítmény esetleges 
visszafogásával arányosan még kisebb megtakarítások elérhetők.  

Összességében tehát elmondható, hogy a vizsgált társaságok működésében nagymértékű 
hatékonysági tartalékok nem fedezhetők fel, érdemi megtakarítások csak új járművek 
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vásárlásával érhetők el. Az ehhez szükséges források az önkormányzatoknak nem állnak 
rendelkezésre, az állam ebbe a szektorba fektetett fejlesztési forrásai viszont hatékonyan 
térülnének meg az alacsonyabb üzemeltetési költségeken és a nagyszámú érintett utason 
keresztül. 

4.2. Nemzetközi finanszírozási elemzés (Bécs, Prága, Budapest) 

Az alábbiakban két, Budapesthez hasonló adottságokkal rendelkező közép-európai város, 
Prága és Bécs finanszírozási helyzete és költségeinek alakulása kerül röviden bemutatásra. 

Bécs 

Bécsben a város belső szolgáltatója a Wiener Linien, amely nem közvetlenül, hanem 
közvetetten van Bécs város tulajdonában, a város kizárólagos tulajdonában lévő Wiener 
Stadtwerke leányvállalataként. Mivel a Wiener Linien a Stadtwerke holding része, éves 
beszámolóira vonatkozóan közzétételi kötelezettsége nincs, így a Társaság működésére 
vonatkozó információk korlátozottan elérhetők. 

A Wiener Linien pandémia előtti, 2019-es forrásszerkezete az alábbiak szerint alakult: 

 

Látható, hogy a Wiener Liniennek nagyon jelentős jegyárbevétele van, amely az összes forrás 
több, mint felét tette ki 2019-ben. A jegybevétel kapcsán kiemelendő, hogy Bécsben néhány 
éve bevezették a napi 1€ árú éves bérletet (365 €), ami nagyon nagy mértékben növelte az 
éves bérletek értékesítését. Még a pandémiával sújtott 2021-es évben is közel 860 ezer éves 
bérletet értékesítettek – ennek a díjterméknek az értékesítését sokkal kevésbé érintette a 
járvány, mint a többi termékét. 

Az is látható, hogy Bécs városa több ágon is jelentős forrásokkal járul hozzá a Wiener Linien 
működéséhez: 

 mintegy 340 M € működési kompenzációt kapott a társaság 2019-ben; 
 mintegy 164 M € tőkejuttatásban részesült a Wiener Linien Bécs városától; 
 a metróépítést pedig 50-50%-ban állja Bécs és az osztrák állam, 2019-ben 45 M € jutott 

az önkormányzatra. 
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Itt fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi bécsi rendszerben úgy működik a finanszírozás, hogy 
a város a működési költségeket téríti meg bevétel-ágon, az amortizációt nem ilyen módon, 
hanem minden évben tőkejuttatás formájában biztosítja. Így a Wiener Linien amortizáció 
nélkül nagyrészt nullszaldós (észszerű nyereséget nem biztosít a város), amortizációval együtt 
viszont veszteséges, amit a folyamatos tőkepótlás kompenzál.  

Fontos még megemlíteni, hogy Bécsben létezik egy kifejezetten a metróépítés 
finanszírozására kivetett adónem, a Dienstgeberabgabe, amit a városi vállalkozások fizetnek, 
és amelyből éves szinten mintegy 70 M € folyik be a városnak. 

Látható, hogy Bécsben az állam részvétele a finanszírozásban a metróépítés részleges 
finanszírozására korlátozódik. Ennek a fő oka az, hogy a bécsi önkormányzat bőséges 
forrásokkal rendelkezik a közösségi közlekedés fenntartásának és fejlesztésének 
finanszírozására (erről lásd az Összehasonlítás - következtetések alfejezetet). 

Ez látható volt a koronavírus-járvány idején is. A fenti, 2019-es adatokhoz képest mintegy 100 
M € bevételkiesést okozott a járvány, melynek közel háromnegyedét kompenzálta az 
önkormányzat, a fennmaradó részt beruházások elhalasztásával kezelték. A 2021-es jelentős 
energiaár-emelkedést szintén kompenzálja a város a Wiener Linien számára. 

Prága 

A cseh fővárosban a legnagyobb szolgáltató a város tulajdonában álló DPP, amely a szintén a 
város tulajdonában álló ROPID-dal (közlekedésszervező) kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján biztosítja a közösségi közlekedési szolgáltatásokat. 

A DPP befolyó finanszírozási forrásainak az összetétele 2019-ben az alábbiak szerint alakult (az 
összehasonlíthatóság kedvéért minden adat euróban jelenik meg, az adott éves 
átlagárfolyammal kalkulálva): 

 

Látható, hogy a menetdíjbevétel szerepe lényegesen alacsonyabb, mint Bécs esetében, 
mindössze 24%, a finanszírozási források meghatározó része Prága városától származik. 
Megemlítendő, hogy az éves bérlet ára itt még kedvezőbb, napi 10 CZK, ami éves szinten még 
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a 150 €-t sem éri el. Ez is jelzi, hogy Prága városában kiemelkedő politikai prioritás a közösségi 
közlekedés használatának ösztönzése. 

Ezt az is mutatja, hogy a város amellett, hogy az összes indokolt költséget megtéríti (az 
amortizációt is beleértve), emellett észszerű nyereséget is biztosít, emellett pedig speciális 
céltámogatást is nyújt bizonyos meghatározott fejlesztések végrehajtására (pl. régi 
metrómegállók akadálymentesítése). Az állam egyáltalán nem vesz részt a finanszírozásban, 
2019-ben érkezett tőlük egy minimális támogatás elektromos autók vásárlására. 

Prága városa is jelentős bevételekkel rendelkezik, és Bécs városához hasonlóan ez tette 
lehetővé azt, hogy a kieső bevételeket a pandémia idején is pótolta a város, a beruházások 
nem szenvedtek érdemi visszaesést, és az idei energiaár-növekedésre is fedezetet nyújt a 
város által biztosított forrás. Ez teszi lehetővé azt is, hogy a város és a DPP most kezd bele egy 
új metróvonal építésébe, érdemi állami vagy EU-s támogatás nélkül, saját forrásokból. 

Szemléletes bemutatni az elmúlt 5 év beruházási forrásainak összetételét: 

 

A fenti ábrán is látható, hogy a beruházások a pandémia idején sem estek vissza, és mai 
árfolyamon 2021-ben is megközelítették a 80 Mrd Ft-ot. A beruházások meghatározó részét a 
DPP saját forrásból (lényegében a kompenzációból) finanszírozza, és még efelett is kap 
speciális célú beruházási támogatást az önkormányzattól, melynek mértéke szintén nem 
elhanyagolható.  

Összehasonlítás – következtetések 

Bécs és Prága példáján az látszik, hogy jó anyagi helyzetben lévő önkormányzatok, amelyek 
kiemelt prioritásnak tekintik a közösségi közlekedés fejlesztését, színvonalának növelését, 
megfelelő finanszírozást tudnak biztosítani a szolgáltatóknak békeidőben és válságos 
időszakokban egyaránt.  

Az önkormányzatok által biztosított, működési célú kompenzációt az alábbi ábra szemlélteti 
(ez tehát tartalmazza az amortizáció finanszírozását – amennyiben megtörténik, viszont nem 
tartalmazza a speciális támogatásokat, mint pl. metróépítés Bécsben), nominálisan és 
férőhely-kilométerre vetítve egyaránt. 
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Látható, hogy abszolút értékben messze a budapesti közlekedés részesül a legkevesebb 
kompenzációban, de fajlagosan tekintve is közel 20%-os az elmaradás.  

Még nagyobb a különbség, ha a fővárosok által a szolgáltatók számára biztosított saját 
beruházási forrásokat tekintjük: 

 

Látható, hogy a BKV Főváros által biztosított beruházási forrásai 2019-ben a töredékét tették 
ki a két másik szolgáltató beruházási forrásainak. A képet kicsit torzítja, hogy a budapesti 
közösségi közlekedés eszközállományának megújítása jelentős részben más formában 
történik (BKK-n keresztül, vagy állami és EU-s források a metrófelújításra), de az ilyen külön 
tételek (metróépítés Bécsben, prágai speciális támogatás) a két másik szolgáltatónál sem 
szerepelnek a fenti ábrában. 

Látható tehát, hogy a Főváros ugyan a működési költségeket erőn felül is igyekszik 
kompenzálni, a beruházásokra, fejlesztésekre már nem marad elegendő forrás. Ez nem 
meglepő, ha rátekintünk a három főváros önkormányzatának költségvetési kiadási 
főösszegére: 
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Látható, hogy 2019-ben Bécs költségvetése 14x, Prága költségvetése 3x nagyobb volt, mint 
Budapesté. Minden bizonnyal a feladatok megosztása eltér az egyes városok esetében, de ez 
az ábra ettől függetlenül jól mutatja, hogy mekkora rugalmassága lehet a különböző 
forrásoknak a rendkívüli helyzetek kezelésére. Egy koronavírus-járvány miatti drasztikus 
jegyárbevétel fedezetét nem mindegy, hogy egy 14 Mrd eurós, vagy egy 1 Mrd € alatti 
költségvetésből kell kigazdálkodni. 

A fentiekből látható, hogy a fejlettnek, követendő példának tekintett közép-európai 
fővárosokban a közösségi közlekedés finanszírozási helyzete lényegesen kedvezőbb, mint 
Budapesten. Bár ezekben a városokban az állam gyakorlatilag nem vállal szerepet a 
működtetésben és a fejlesztésekben is sokkal kisebb mértékben, az önkormányzatok 
lényegesen több forrással rendelkeznek a közösségi közlekedés finanszírozására, mint 
Budapesten. Ennek eredménye, hogy a közösségi közlekedési rendszer eszközállományának 
fenntartására, fejlesztésére lényegesen több önkormányzati forrás jut, mint Budapesten. 

4.3. A budapesti közösségi közlekedés finanszírozása 

Ez a rész elsősorban a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásának problémáira fókuszál, 
a vidéki nagyvárosok szolgáltatóinak finanszírozási helyzete külön fejezetben kerül 
bemutatásra. Megjegyzendő azonban, hogy a problémák jelentős része hasonló, így a 
finanszírozási helyzet kezelésére is egységes, az összes nagyvárosra vonatkozó javaslatokat 
érdemes tenni.  

A finanszírozási források összetétele az elmúlt években 

A budapesti közösségi közlekedés finanszírozását 2017 óta vizsgáljuk, mert 2016-ban vált ki a 
HÉV ágazat a BKV Zrt-ből, és ez jelentős átalakulást hozott magával az agglomerációs 
szolgáltatások finanszírozásában is. 2017 óta nagyrészt egységes, változatlan feladatok 
finanszírozásának alakulása vizsgálható. 

A BKK, mint a budapesti közösségi közlekedés felelősének közlekedésszervezői bevétel-
alakulását az alábbi ábra szemlélteti. Fontos megjegyezni, hogy az állami normatív támogatás 

13 927

3 143    

971

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Bécs Prága Budapest

Városi költségvetés kiadási főösszeg (2019, millió €)



- 66 - 

biztosítása is a Fővároson és az általa nyújtott közlekedésszervezői forráson keresztül történik, 
az összeg forrása miatt azonban külön jelenik meg az ábrán. 

 

Látható, hogy a bevételek ugyan nagyrészt növekedtek a vizsgált időszakban (elsősorban 
amiatt, hogy egyre magasabb költségek fedezetét kellett megteremteni), a szerkezetük 
jelentősen változott. Míg az állami normatív támogatás mértéke 2018 óta változatlanul 12 Mrd 
Ft (ez az érték fokozatosan csökkent erre a szintre), az addig folyamatosan növekvő 
menetdíjbevétel a koronavírus-járvány következtében 2020-ban és 2021-ben is nagymértékű 
visszaesést mutatott, így az ehhez kötött szociálpolitikai menetdíj-támogatás is csökkent. 
Mivel a forgalmi teljesítmények szintje a járvány alatt sem csökkent érdemben, egy nagyon 
jelentős finanszírozási lyuk keletkezett a rendszerben. Ezt az amúgy is kedvezőtlen helyzetben 
lévő Fővárosi Önkormányzatnak kellett betöltenie: jól látható, hogy a Fővárosra háruló 
finanszírozási teher drasztikus mértékben, 85%-kal, éves szinten 52 Mrd Ft-tal emelkedett 
2017-hez képest.  

Érdemes megemlíteni, hogy csak a BKV Zrt, tehát nem is az egész budapesti közösségi 
közlekedés, 2022-ben várhatóan minimum 13 Mrd Ft-tal járul hozzá a központi 
költségvetéshez (ennek háromnegyede munkáltatói bérjárulék, a fennmaradó rész 
meghatározó eleme pedig a nem a BKV által közvetlenül fizetett gázolaj utáni jövedéki adó). 
Önmagában tehát a BKV – az ArrivaBus Kft. és a BKK Zrt. nélkül – nagyobb mértékben járul 
hozzá a központi költségvetéshez, mint amekkora támogatást az állam nyújt a fővárosi 
közösségi közlekedés biztosítása érdekében. 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a fenti ábra csak a bevételeket mutatja be, az nem 
olvasható le róla, hogy ezek a bevételek milyen mértékben fedezték a felmerülő költségeket. 
Az elmúlt néhány évben mind a BKK, mind a BKV alulfinanszírozott lett, azaz a költségeiket 
nem fedezték a bevételek. A BKK mind a 2020-as, mind a 2021-es év után tőkepótlásra szorult 
a veszteség miatt. A két társaság számviteli veszteségét szemlélteti az alábbi ábra:  
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Amellett tehát, hogy a Főváros terhei így is közel a kétszeresére emelkedtek, valójában még 
ennél is több forrásra lett volna szükség ahhoz, hogy a fővárosi közösségi közlekedés költségei 
megtérítésre kerüljenek. 

Összességében tehát míg piaci okokból a közösségi közlekedés költségei folyamatosan és 
nagymértékben növekedtek az elmúlt években, a finanszírozás főbb pillérei közül az állami 
szerepvállalás változatlan (minimális) maradt, a pandémia hatására a menetdíjbevételek 
csökkentek, az egyre növekvő hiányt pedig a Fővárosi Önkormányzatnak kellett betömnie. A 
Főváros azonban szintén nehéz pénzügyi helyzetben van: a pandémia hatására önmagában is 
megállt az iparűzési adóbevételek növekedése, és ezt a helyzetet súlyosbították különböző 
kormányzati intézkedések - a szolidaritási hozzájárulás drasztikus emelése, illetve a Főváros fő 
bevételi forrását jelentő iparűzési adó megfelezése a kis- és középvállalkozások számára. Ezek 
összességében több tízmilliárd Ft-os nagyságrendű kiesést okoztak a Fővárosnál. Emiatt és a 
nagymértékben növekvő költségek miatt a Főváros nem volt képes az összes felmerülő költség 
fedezésére, így a közlekedési társaságoknál jelentős veszteségek keletkeztek – ez egyébként 
ellentétben áll a vonatkozó európai szabályozással is.  

Ez a finanszírozási rendszer nem képes a jövőben várhatóan tovább növekvő költségek 
fedezésére. 

A finanszírozási rendszer problémái 

Az előző fejezetben bemutatásra került, hogy ugyan a Fővárosi Önkormányzat jelentősen 
növelte a közösségi közlekedésre fordított források mennyiségét, a finanszírozási rendszer 
még így sem képes lépést tartani a költségek növekedésével. A jelenlegi finanszírozási 
rendszernek ez a legfontosabb problémája: az önkormányzat bevételei nem elegendőek az 
egyre növekvő forrásigény fedezésére, az önkormányzati bevételek növelésére vonatkozó 
mozgástér pedig a jelenlegi jogszabályi környezetben egészen minimális, az elmúlt évek 
kormányzati intézkedései pedig csökkentették a Főváros bevételeit. A legfőbb probléma tehát, 
hogy a rendszerben nincs elegendő pénz – ezen felül azonban számos egyéb probléma is 
beazonosítható – ezek kerülnek az alábbiakban röviden bemutatásra. 
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Forráshiány, költségvisszafogás 

A forráshiány, azaz a közösségi közlekedésre jutó források elégtelensége nem csak amiatt 
probléma, mert fenntarthatatlanná teszi a rendszert. Azt is eredményezi, hogy a társaságok 
folyamatos költségvisszafogási kényszerben működnek, jellemzően már a tervezési 
időszakban is kénytelenek műszakilag indokolt feladatokat elhalasztani, esetleg elhagyni, 
veszélyeztetve a szolgáltatás színvonalát és a végletekig kihasználva egy ekkora műszaki 
rendszerben rejlő tartalékokat. A költségvisszafogás emellett az olyan progresszív, hosszabb 
távon költségmegtakarítást eredményező feladatok végrehajtását is ellehetetlenítheti, 
amelyek összességében éppen az alacsonyabb forrásigényhez járulhatnának hozzá.  

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás változatlansága 

A személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes 
személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-
támogatás mértékét a 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg. 
Az ebben foglalt támogatási mértékek a helyi közlekedésre vonatkozóan 2012 óta 
változatlanok, és már akkor sem biztosították a jogszabályi okokból kedvezményes vagy 
díjmentes jegyek vagy bérletek kapcsán kieső bevételek teljes kompenzációját. A változatlan 
jogszabály eredménye, hogy ez a típusú bevétel nominálisan szinte változatlan, reálértékben 
pedig folyamatosan csökken, amit jól mutat a menetdíj-támogatás bevételi szerkezetben 
betöltött egyre csökkenő szerepe. 

Kiszámíthatatlanság 

Rendszerszinten súlyos problémákat okoz, torz ösztönzőket szül a finanszírozási rendszer éven 
túli kiszámíthatatlansága. A szolgáltatók számára megengedett költségszint lényegében éves 
tervalkuk során dől el, az önkormányzat éves költségvetési ciklusához igazodva. Az utána 
következő évek finanszírozási szintjéről a szolgáltatóknak semmilyen információja, de főképp 
bizonyossága nem lehet. 

Ennek a hatása többféleképpen is érvényesül. Egyrészt ez a rendszer kiiktatja a szervezetek 
alapvető ösztönzöttségét a költségek csökkentésére, a hatékonyság növelésére. A jelenlegi 
szisztéma szerint, ha egy szervezet sikeresen csökkenti a működési költségeit, akkor annyival 
kevesebb finanszírozásban részesül, amennyivel a költségeit csökkentette. A szervezet tehát 
– a közpénzzel való felelős bánásmód általános követelményén túl – nem ösztönzött arra, hogy 
hatékonyságát növelje, akár jelentős konfliktusok és nehézségek felvállalása árán is. Másrészt 
ez a rendszer megnehezíti az egyes feladatok időbeli optimalizálását: ha a társaság nem tudja, 
hogy a következő években milyen források állnak majd rendelkezésére, akkor nem feltétlenül 
akkor fogja az egyes feladatokat elvégezni, amikor az optimális, hanem akkor, amikor éppen 
úgy gondolja, hogy van forrás a rendszerben az adott feladatra. Harmadrészt a költségvetési 
jellegű, bázisalapú tervezés szintén nem ösztönzi a szervezeteket a hatékonyság növelésére, 
hiszen, ha az adott évben megtakarítás jelentkezne, akkor a következő évben már kevesebb 
forrás állna a szervezet rendelkezésére, ami az esetlegesen váratlanul felmerülő feladatok 
kezelését ellehetetlenítené. 
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Összességében tehát a kiszámíthatatlanság legfontosabb következménye az, hogy a 
társaságok nagyon nehezen tudnak több évre előre tervezni, ami egyértelműen a hatékony 
működés ellen hat. 

Beruházások finanszírozási anomáliái 

A kiszámíthatatlanság a beruházások finanszírozására még inkább jellemző, mint a működés 
finanszírozására, de a beruházásokkal nem ez az egyetlen probléma a jelenlegi rendszerben. 

A közösségi közlekedési társaságokra – de különösen a kötöttpályás ágazatokat is üzemeltető 
szolgáltatókra, mint amilyen például a BKV is – jellemző, hogy kiterjedt, nagy értékű és hosszú 
élettartamú eszközparkot tartanak fenn. Ennek az eszközparknak a megújítását elméletben az 
amortizáció hivatott fedezni – ha az amortizációt fedezik a bevételek, akkor elvben így 
termelődik meg az a pénzügyi forrás, ami az eszközállomány folyamatos megújításához 
szükséges. Az eszközök hosszú élettartama miatt azonban ez már elméletben sem működik, 
hiszen például egy 15 évvel ezelőtt beszerzett jármű akkori beszerzési ára és a jelenlegi 
beszerzési árak között hatalmas különbség lehet, és akkor a 30-40-50 éves infrastruktúra-
elemeket nem is említettük. Az árnövekedés miatt tehát az amortizáció már elméletben sem 
biztosítja az eszközök pótlásához szükséges forrásokat, még akkor sem, ha a szolgáltatók 
összes költsége – beleértve az amortizációt is – megtérítésre kerül. 

Tekintettel azonban a szektor forráshiányos működésére, általánosan jellemző, hogy a 
szolgáltatók sokszor veszteségesek. Mivel az amortizáció nem jár azonnali pénzkiadással, a 
pénzszűkében lévő önkormányzatok gyakran szorulnak arra, hogy az amortizáció 
megtérítésén való spórolással csökkentsék a finanszírozási igényt. Ez jól látható Budapest 
példáján is, ahol a BKV korábban bemutatott veszteségét jellemzően az okozza, hogy az 
amortizáció nem kerül teljeskörűen megtérítésre, így a BKV minden évben alacsonyabb 
mértékben képes beruházásokat végrehajtani, mint az adott évi értékcsökkenés, ami már elvi 
szinten is az eszközérték, a vagyon csökkenését eredményezi. 

A helyzetet jelentősen árnyalja, hogy a budapesti közösségi közlekedésben számos 
eszközpótló jellegű beruházás történt az elmúlt időszakban, amelyek megvalósításához nem a 
BKV beruházási forrásán keresztül történt a fedezet biztosítása. Ezek a beruházások 
jellemzően valamilyen jellegű fejlesztést is tartalmaznak. Ilyennek tekinthetőek a metró és 
villamos infrastruktúra felújítások és az új járművásárlások (villamos, metró, trolibusz): 
ezeknek közös eleme, hogy a szükséges forrást vagy valamilyen külső fél (EU és/vagy 
kormányzat), vagy a Fővárosi Önkormányzat biztosította (pl. az M3 metró járműfelújítása, 
melynek megvalósításához hitelt vett fel a Főváros). A nem eszközpótló, hanem kifejezetten 
fejlesztő, bővítő jellegű beruházásokat (pl. 4-es metró) itt most nem szükséges megemlíteni, 
mert azoknál már elméletben is szükségszerű a külső források bevonása. Az elmúlt évtizedben 
összességében nagyon jelentős, százmilliárd Ft-os nagyságrendű eszközpótló jellegű 
beruházás valósult meg Budapesten. 

A külső forrásokból, eseti jelleggel megvalósított beruházásokkal kapcsolatos legfontosabb 
probléma, hogy azok megvalósulása rendkívül nehezen tervezhető, a szükséges finanszírozási 
források biztosítása lényegében kizárólag eseti politikai döntések függvénye. Ennek a 
következménye az, hogy hosszabb távon a szolgáltatók nem tudnak érdemben tervezni azzal, 
hogy mely eszközelemeik megújítására kapnak forrást és melyekre nem. Ez szintén nagy 
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mértékben rontja a hatékonyságot: például egy hasznos élettartamát már meghaladó korú 
eszközre nagyon eltérő pénzösszegeket szükséges elkölteni akkor, ha még egy évig, és akkor, 
ha még tíz évig kell üzemeltetni. A kiszámíthatatlanság tehát – a működési forrásokhoz 
hasonlóan – itt is a hatékonyság ellen hat. 

A külső forrásokból, ezen belül is a különböző támogatásokból megvalósuló beruházások 
hosszabb távon újabb problémákat eredményeznek majd az eszközpótlás finanszírozásában. 
A támogatásból megvalósult beruházások esetében a támogatás összege az eszköz hasznos 
élettartama alatt évekre elosztva jelentkezik bevételként, az eszköz értékcsökkenésével 
szemben. Emiatt a szabályok alapján az ilyen eszközök támogatással fedezett amortizációjára 
finanszírozás nem igényelhető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nagy intenzitású 
támogatásból beszerzett eszközök esetében még az indokolt költségek teljes megtérítése 
esetén sem keletkezik forrás a szolgáltatóknál az eszközök pótlására. Ez azt eredményezi, hogy 
a támogatásból beszerzett eszközök élettartamának végén, azok pótlásakor újra külső 
források felhasználására szorulnak majd a szolgáltatók és ez így megy tovább, folyamatosan 
növelve a társaságok politikai kiszolgáltatottságát az eszközök megújításához szükséges 
források megszerzésében. 

Összességében tehát a budapesti közösségi közlekedés biztosításához szükséges 
eszközállomány megújítására fordítandó beruházási források biztosítása még a működési 
forrásoknál is kiszámíthatatlanabb, ami a hatékonyság ellenében hat. Az amortizáció meg nem 
térítése és a külső forrásokból megvalósuló beruházások növekvő aránya hosszú távon 
jelentős eszközpótlási nehézségeket okoz majd és egyre jobban növeli a társaságok politikai 
kiszolgáltatottságát. 

A tömegközlekedést hátrányosan érintő intézkedések 

Miközben elviekben a magyarországi városokban mindenhol cél a tömegközlekedés 
közlekedésen belüli részarányának növelése, több esetben történnek/történtek olyan politikai 
intézkedések, melyek a tömegközlekedés használatára és/vagy finanszírozására kedvezőtlen 
hatást gyakorolnak. Az alábbiakban néhány ilyen intézkedés kerül bemutatásra: 

 a koronavírus-járvány elleni intézkedéseknek több olyan eleme volt, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorolt a tömegközlekedésre. Ilyen volt a tömegközlekedés használata elleni 
általános bátorítás, a maszkhasználati kötelezettség legkésőbbi időpontig történő 
fenntartása vagy az ingyenes parkolás bevezetése, amely amellett, hogy az 
önkormányzatok bevételeit apasztotta, az egyéni gépjármű közlekedés költségeit is 
csökkentette, ezáltal ösztönözve annak használatát a tömegközlekedéssel szemben. 
Ezeknek az intézkedéseknek természetesen megvoltak a járványügyi indokai, de az 
azonnali és hosszabb távú következmények viselése, az utasok visszacsábításának 
feladata az önkormányzati szolgáltatóknál maradt, érdemi kormányzati segítség nélkül. 

 a kis- és középvállalkozások támogatása az iparűzési adó megfelezésével, ezáltal a helyi 
közösségi közlekedést finanszírozó önkormányzatok bevételeinek csökkentése. 

 az autóvásárlás állami támogatása (nagycsaládosok részére) szintén az egyéni gépjármű-
közlekedés költségeit csökkenti, ezáltal ösztönözve annak használatát. 
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 az üzemanyag-árstop szintén egy olyan jellegű intézkedés, ami ösztönzi az egyéni 
gépjármű-használatot, ezáltal akadályozza az utasok visszatérését a tömegközlekedési 
eszközökre.  

A fenti intézkedésekben közös, hogy hosszabb távon vélhetően az emberek szemléletére is 
hat, és elvárássá alakulhat, hogy a kormányzat avatkozzon bele a piaci folyamatokba, ha az 
egyéni gépjármű-közlekedés költségei a jelenleginél/indokoltnak érzékeltnél magasabbra 
szöknének. Emellett ezek az intézkedések jellemzően negatív hatással vannak a városi 
közösségi közlekedési szolgáltatók bevételeire, és ez a negatív pénzügyi hatás egyelőre nem 
(minden esetben) került kompenzálásra. 

 

4.4. A vidéki nagyvárosok közösségi közlekedésének finanszírozása 

Ebben a fejezetben négy vidéki nagyváros (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged) közösségi 
közlekedésének finanszírozási helyzete kerül bemutatásra. 

A vidéki nagyvárosok közösségi közlekedésének finanszírozási jellemzői 

A helyi közösségi közlekedés során felmerült költségek megtérítése egy háromlábú 
finanszírozási modell alapján történik. A finanszírozási modell három pillérét az utazók, az 
állam, valamint a települési önkormányzatok alkotják. Az utazók nem csupán használói, 
hanem finanszírozói is a helyi közlekedésnek azáltal, hogy a szolgáltatást igénybe veszik, és 
annak díját megfizetik, bevételt generálva a szolgáltatónak. Azonban a közlekedési 
szolgáltatók jogszabály alapján – a szociálisan rászorulók részére – kedvezményes és díjmentes 
személyszállítási tevékenységet kötelesek nyújtani. Ilyen esetben csak a teljes árú menetjegy 
vagy bérlet meghatározott százaléka került megfizetésre. A különbözet ellentételezésére a 
szociálpolitikai menetdíj-támogatás rendszere hivatott. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
mellett korábban 2019-ig bezárólag az állam a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott összeg erejéig pályázatot írt ki a települési önkormányzatok helyi közösségi 
közlekedésének támogatására. A pályázat célja, hogy kiegészítő forrást biztosítson a helyi 
közösségi közlekedés működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a települési 
önkormányzat területén működő közlekedési szolgáltatóknál tevékenységük során felmerülő 
veszteségek pótlására. Korábban ezt a normatív támogatást – a főváros kivételével – azok a 
települési önkormányzatok igényelhették, amelyek a településen a tárgyév egészében helyi 
közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet 
tartanak fenn, vagy ilyen tevékenység ellátására szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést 
kötöttek. A finanszírozás harmadik pillérét a települési önkormányzatok biztosítják, akik 
támogatást (ellentételezést) nyújtanak a helyi közösségi közlekedés fenntartásához. Ez 
voltaképpen a szolgáltatók közszolgáltatáson keletkezett veszteségeinek megtérítését jelenti, 
azonban a fogyasztói árkiegészítés (később szociálpolitikai menetdíj-támogatás) valorizációja 
elmaradt, miközben az utasok egyharmada nem fizető utas, egyharmada pedig 
kedvezménnyel utazik. Ez azt jelentette, hogy az állam meghatározta a kedvezményeket, 
melyeket nem arányaiban, hanem fix összegben fizetett ki, így a jegyáremelkedések nyomán 
az már nem fedezte a díjakat. Mivel az állami finanszírozás sem lett valorizálva, így az is 
értéktelenedett.  



- 72 - 

A koronavírus-járvány következményeként a közösségi közlekedés vesztett vonzerejéből, és 
ennek megfelelően csökkent az utasok száma az egészségügyi kockázatok és a bevezetett 
általános karantén kötelezettség miatt is. Ezért is fontos, hogy helyreállítsuk a közösségi 
közlekedésbe vetett bizalmat, biztosítsuk a finanszírozást, és megtegyük az előkészületeket a 
közösségi közlekedés stabil jövője érdekében. 

A Covid19-világjárvány eredményeképpen 2020 évtől kezdődően az utasok által megfizetett 
menetdíjbevétel a koronavírus terjedése miatt 2019 évhez képest átlagosan legalább 20-25 
%-os mértékben csökkent, így a csökkenő bevétel szolgáltatási színvonal megtartása, 
fejlesztése mellett nem képes önmagában fedezni a szolgáltatás működésének 
finanszírozását. A vonatkozó, jelenleg érvényben lévő jogszabályok, törvények által 
alkalmazott támogatási rendszer több éve nem került felülvizsgálatra, mely szintén nem képes 
a szolgáltatók felmerülő költségeit maradéktalanul fedezni. A közösségi közlekedés jelenlegi 
finanszírozási helyzete előrevetíti a helyi közlekedésnél, mint közszolgáltatásnál a változás 
szükségességét.  

A gazdasági környezet nehézségei mindannyiunk számára ismertek, az előző évekről 
felhalmozódott veszteség, a koronavírus járvány okozta bevételkiesések, az állami támogatás 
elmaradása, a minimálbér, garantált bérminimum emelések, az energia és alkatrészárak 
folyamatos emelkedése, az infláció mind az önkormányzatokat, mind a közösségi közlekedést 
is súlyos gazdasági helyzet elé állították. Ebben a helyzetben mindegyik fél számára az 
elsődleges feladat, hogy fenntartható legyen a városi közlekedés.  

A Közszolgáltatási Szerződésben a helyi közlekedéssel rendelkező városok önkormányzatai, 
mint az Ellátásért felelősök vállalták, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során 
közszolgáltatási ellentételezést nyújtanak, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre, 
összhangban az Európai Tanács 1370/2007/EK rendeletével, valamint a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseivel.  

A helyi önkormányzatnak az iparűzési adó bevételét elsőként a helyi közösségi közlekedési 
feladat finanszírozására kell fordítania, amennyiben ilyen feladatot lát el (Htv. 36/A. §). Ez 
azonban a helyi Önkormányzatokat elmúlt időszakban ért folyamatos elvonások miatt nem 
teljeskörűen valósulhat meg a gyakorlatban.  

A helyi közösségi közlekedést végző társaságok eddig is minden lehetséges fórumon jelezték 
az állami támogatás rendszere visszaállításának, valamint az ingyenes utazások ellentételezése 
biztosításának, illetve a helyi közlekedés finanszírozásában az állami szerepvállalás 
növelésének szükségességét. Ugyanakkor a koronavírus-járvány itt is drasztikus változásokat 
okozott: a menetdíjbevételek mindenhol tapasztalható jelentős visszaesése (ami magával 
hozta a szociálpolitikai menetdíjtámogatás csökkenését is) és a normatív támogatás 
kivezetése jelentősen megnövelte azt a finanszírozási lyukat, amelyet az önkormányzatoknak 
kell betöltenie. 

Az önkormányzatok azonban a jelenlegi gazdasági környezetben nem képesek erre, mivel 
gépjárműadó elvonása, a járványidőszakban a parkolási szolgáltatások szüneteltetése, 
díjemelési lehetőségek törvényi korlátozása mind-mind az önkormányzatoknál a realizálható 
bevételek csökkenésének irányába hatottak.  
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A helyi közlekedési társaságok gazdálkodására az üzemanyag és energiaárak, valamint a 
bankközi kamatok emelkedése is jelentős negatív hatást gyakorol, az elmúlt hónapokban a 
világgazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása miatt az energiaárak, az abból következő 
inflációs ráta, valamint az infláció ellen az MNB által elindított folyamatos jegybanki 
kamatemelés miatt a jelenleg érvényben lévő jelenlegi jegy- és bérletárak szintje már nem 
tartható. 

Az energia (gázolaj, CNG gáz, vontatási energia) ára a covid előtti 2019 évi időszakhoz képest 
2022-ben várhatóan több mint a kétszeresére emelkedik, a BUBOR egy és három havi értéke 
a vizsgált időszakban több mint 7 százalékponttal lesz várhatóan magasabb, mint a 2019 
évben. A világgazdaságban lévő bizonytalanságok miatt az EUR/HUF árfolyam rövid idő alatt 
is nagy változékonyságot mutat, a 2019. év végi értékhez képest 12%-kal magasabb szinten 
várható 2022-ben köszönhetően az energiaárak nagymértékű emelkedésének. Az éves infláció 
értékét a már említett gazdasági folyamatok miatt a 2019. év végi 3,3%-ról várhatóan 9-12 %-
os sávba emelkedik. Az autóbusz és villamos alkatrészek ára várhatóan 28%-kal lesz magasabb 
2022-ben 2019-hez képest az említett makrogazdasági okok miatt. Az elmúlt három évben a 
béremelkedés %-a 25- 35 %- között mozog. Az üzemanyag és energiaárak, bankközi kamatok 
növekedésének, valamint a bérek emelkedésének legalább részbeni kompenzálásához és 
ezáltal a helyi közösségi szolgáltató társaságok működőképességének fenntartásához 
elkerülhetetlenül szükséges a tarifaemelés. Azonban a költségek teljes mértékű 
ellentételezéséhez olyan mértékű tarifaemelésre lenne szükség, ami az utasokra teljes 
mértékben nem terhelhető, mert az a nehezebb anyagi helyzetű társadalmi csoportok 
tömegközlekedés használatából történő kizárásához vezethet. Egy jelentős jegyáremelés 
szembe mehet azokkal a gazdaság- és társadalompolitikai célokkal, amelyet egy közforgalmú 
közlekedési rendszernek be kell töltenie egy-egy város életében. 

Tarifarendszer tekintetében számos területen megmaradtak a korábbi évek (évtizedek) 
jellegzetes tarifa összetevői, ugyanakkor megjelentek már a technikai lehetőségek 
fejlődésével kialakult új irányok is, elsősorban az értékesítési csatornák tekintetében. Sajnos a 
pandémia miatt elrendelt veszélyhelyzet jelenlegi állapota, illetve a jogszabályi környezet 
jelenleg részben gúzsba köti a közösségi közlekedésben a helyi szolgáltatókat a tarifaemelés 
területén. Bevétel növekmény várakozásaink szerint akkor lehetséges, ha 2022. június 1-vel a 
Magyar Kormány megszünteti a veszélyhelyzetet és a jelenleg ingyenesen utazók visszatérnek 
a helyi közlekedésbe. Szintén bevétel növekedés irányába hathat a magas üzemanyag ár és a 
jövedelmi helyzet romlása miatt a lakosság egy része a személygépjárműről visszatér a 
közösségi közlekedés igénybevételéhez.  

További problémát jelent, hogy a helyi közlekedés vonatkozásában 2012 óta változatlan 
marad a Szociálpolitikai menetdíj támogatás rendszere. Az ingyenes utazások változása miatti 
rész pedig még csökkent is, mivel a lakosságszám folyamatosan csökken. A támogatási 
rendszeren keresztül ugyanis a lakosságszám alakulása nagy hatással van a helyi közlekedési 
bevételekre.  

A lakosságszám alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:  
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A vizsgált városok lakossága az év január 1-jén, fő  
Terület 1990. év  2000. év 2010. év 2021. 

év 
Magyarország 10 374 

823 
 10 043 

224 
10 014 
324 

9 730 
772 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 

761 963  729 965 692 771 632 722 

Miskolci járás 273 984  256 236 253 283 229 836 
Miskolc város 196 442  172 357 169 226 150 695 
Hajdú-Bihar megye 548 728  541 581 541 298 526 164 
Debreceni járás 219 969  213 373 220 378 214 381 
Debrecen város 212 235  203 648 207 270 200 974 
Csongrád-Csanád megye 438 842  417 668 423 240 395 617 
Szegedi járás 200 956  191 712 206 299 196 557 
Szeged város 175 301  158 158 169 713 159 074 
Baranya megye 418 642  400 806 393 758 356 819 
Pécsi járás 193 968  184 794 190 421 173 404 
Pécs város 170 039  157 332 157 680 140 237 

(Forrás: KSH; https://statinfo.ksh.hu) 

A vizsgált városok belső migrációja és lakosságának változása 2015-2020 között összesen, fő 

Járás Belső migr., fő Lakosság vált., fő Belső migr. a lakosság vált. aránya, % 

Miskolci -4 636 -10 443 44,4% 
Debreceni -3 921 -2 086 188,0% 
Szegedi -861 -1 937 44,5% 
Pécsi -853 -4 887 17,5% 

(Forrás: KSH adatok alapján saját számítások) 

A közlekedés iránti keresletet a népesség korszerkezete is jelentősen befolyásolja. 
Általánosságban elmondható a fiatalok létszáma és aránya jelentősen csökken a lakosságon 
belül. A munka képes korú népesség Miskolc és Pécs esetében csökkent, Debrecen és Szeged 
esetében inkább stagnál. Ugyanakkor folyamatosan és viszonylag dinamikusan növekedett az 
idős, nyugdíjkorú népesség mindenhol az 1995-2020 közötti időszak alatt. Ezért folyamatosan 
emelkedik az eltartott lakosság a munkaképes korú népességgel szemben. Ez elsősorban az 
utóbbi évtizedben látható, amit elsősorban az ún. „Ratkó gyerekek” (akik 1950-1956 között 
születtek) nyugdíjas korba lépése eredményezett. Másrészt az elmúlt évtizedben sokkal 
kevesebb gyermek született, mint az 1990-es, vagy 2000-es években. Ennek következtében 
egyre csökken az utasok és az utazások száma. Ez látható a jegy- és bérletvásárlók számán és 
a társaság bevételének alakulásán is.  

A vidéki nagyvárosok helyi közösségi közlekedési szolgáltatóinak bevételei 

A jegy- és bérletvásárlás drasztikus csökkenése alapvetően 2020. évtől jelentkezik. Például 
Miskolcon a fiatalok száma közel a tizedével (91%) csökkent, így érthető, hogy a közforgalmú 
közlekedésben egyre csökkennek a fiatal, tanuló bérletet vásárló utasok. Az évről évre 
csökkenő árbevételnek az oka a városból elköltözők magas száma is. Egy másik ok lehet, hogy 
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egyre több autó van forgalomban, folyamatosan nő az autóhasználat, ezzel párhuzamosan 
pedig csökken a közforgalmú közlekedést igénybe vevők száma.  

A helyi közlekedési feladatokat ellátó társaságok árbevételének alakulását az alábbi táblázat 
foglalja össze:  

 

Az értékesítés nettó árbevételének alakulását kompenzálják az egyéb bevételek tételei. Így az 
összes bevételek – kisebb kilengő mozgással –, de egyenletes a vizsgált városok közlekedési 
társaságai esetében is. 

 

(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

A társaságoknál jelentős részt tesz ki az egyéb bevételekben belül a pénzügyi kompenzáció (ez 
tulajdonképpen a közszolgáltatási szerződésen alapul, az 1370/2007 EK rendelet szerint a 
bevételekkel nem fedező indokolt költségeket és néhány városban, az ágazatban átlagos 
nyereséget fedezi) és jelentős a szintén itt található halasztott bevételek összege (a különböző 
fejlesztési célra kapott támogatások, juttatások, pénzeszközök támogatás időarányosan 
lehívott értéke) is az elmúlt években. Jól kirajzolódik az a trend, hogy az utóbbi években mind 
a négy közlekedési vállalatnál egyre kisebb részét tették ki a bevételeknek a jegy- és 
bérleteladások, illetve egyéb piaci tevékenységek, és egyre nagyobb hányadot tett ki az 
önkormányzati, illetve állami támogatás. 

Az alaptevékenység árbevétele is hasonló pályát ír le. Míg az évtized elején jellemzően a 
bevétel több, mint 75%-a az árbevétel volt, 2014-ben már csak 61%-a volt az 
alaptevékenységhez köthető árbevétel aránya az összes bevétel között. 2017-ben és 2019 
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között gyengébb volt ez a mutatója (44% körül), mint a többi cégnek, 2020-ban pedig már csak 
38%-ra csökkent. 

 

(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

Az utóbbi években az egyéb bevételek már elérhetik a jegy- és bérletvásárlások, a szokásos 
személyszállításért kapott összeget. Ide tartoznak az állami és önkormányzati támogatások, 
illetve a pályázati források is. 

Az egyéb bevételek növekvő aránya kihívást jelent a közforgalmú közlekedési vállalatoknak. 
Ha egyre kevesebb olyan forrással rendelkeznek, amelyet ők maguk teremtenek elő, és amely 
nem a politika jóindulatától függ, akkor hosszú távon szűkülhet a mozgástere ezeknek a 
cégeknek, jobban kiszolgáltatottá válnak a közélet alakulásának. 

4.5. Javaslatok a finanszírozási helyzet javítására 

Az alábbiakban bemutatásra kerül számos olyan javaslat, amelyek a helyi közösségi közlekedés 
fentebb bemutatott finanszírozási problémáinak javítására irányulnak. A javaslatok a helyi 
közösségi közlekedési szolgáltatók által közösen kerültek kidolgozásra. 

A közösségi közlekedés ÁFA kulcsának kedvezményes kulcsba történő besorolása 

A közösségi közlekedés ÁFA kulcsának kedvezményes kulcsba történő besorolásának 
következménye az utas által könnyebben megfizethetőbb tarifák és a magasabb utasszám. 
Mivel a közösségi közlekedés tarifája hatósági áras, így az ármegállapító az ÁFA csökkentés 
mértékével csökkentheti az árakat, amely így megfelel a Kormányzat rezsicsökkentési 
célkitűzéseinek is. A jegyek és bérletek tarifájának Áfa tartalma a 2007. évi CXXVII. törvény 
82.§ (1) pontja értelmében 27%, ezt a mértéket javasoljuk bruttó 5%-ra csökkenteni. A 
forgalmi adó mértékének csökkentéséből az utasok számára bruttó 5%-os tarifa csökkenést 
javaslunk érvényesíteni, ezzel is ösztönözve a közösségi közlekedés minél szélesebb körű 
igénybevételét. Az egyes értékcikkek egységárából a további bruttó 17%-os forgalmi adó 
csökkenés a közlekedési társaságoknál bevétel többletként jelenne meg. 



- 77 - 

Szociálpolitikai menetdíj támogatás mértékének emelése 

A helyi szociálpolitikai menetdíj-támogatások mértéke 2012. július 1-je óta nem változott, 
miközben az országos, regionális és elővárosi közlekedés estén a támogatás mértéke az elmúlt 
években többször is emelésre került. Az elmúlt csaknem 9 évben a cégek személyi jellegű 
ráfordításai részben munkaerő-piaci folyamatok, részben a garantált bérminimum és 
minimálbérre vonatkozó törvényi változások által nagymértékben növekedtek. A közlekedés 
ellátásához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások árszínvonala is olyan mértékben 
növekedett meg, hogy időszerű a hivatkozott jogszabály felülvizsgálata. A felülvizsgálat 
hatálya alá értendő nem csupán a tárgyhóban értékesített menetjegyek és bérletek után járó 
szociálpolitikai menetdíj támogatás, hanem az ingyenes utazások után járó támogatás is. 
Javasoljuk a 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt helyi 
támogatások mértékének felülvizsgálatát és a támogatások 30%-os mértékű emelését. 

A közszolgáltatási tevékenység végzéséhez felhasznált üzemanyag jövedéki adó mértékének 
csökkentése 

A vasúti személyszállítás és áruszállítás esetén a felhasznált gázolaj jövedéki adója 
visszaigényelhető, illetve a személyszállításra használt CNG-meghajtású autóbuszok földgáz 
utáni jövedéki adója is visszaigényelhető. Ez azt mutatja, hogy a jogalkotó ebben az esetben 
felismeri, hogy a közösségi közlekedés, illetve a vasúti áruszállítás pozitív externáliái 
ellensúlyozzák az ily módon kieső adóbevételeket. Ennek ellenére a gázolaj esetében a 
visszaigényelhető jövedéki adó mértéke minimális. A gázolaj jövedéki adójának teljes mértékű 
visszaigényelhetősége csak Budapesten évente több milliárd Ft-tal enyhíthetné a közösségi 
közlekedés finanszírozásának problémáját. 

CNG üzemanyag és az elektromos buszok futása utáni villamos energia megtakarítás 
adómentes juttatásként történő kifizetése 

Gázolaj üzemű járművek esetében, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
27. § - ának (2) bekezdése alapján foglalt feltételeknek való megfelelés esetén adómentesen 
fizethető ki a megképződött üzemanyag megtakarítás. A CNG üzemű járművek esetében, 
amennyiben az útnyilvántartással (menetlevéllel, fuvarlevéllel) igazolt kilométer-
futásteljesítmény alapján – korrekciós tényezőkkel módosított – alapnorma és az üzemanyag 
felhasználása során megtakarítás mutatkozik a meghatározott normához képest, üzemanyag 
megtakarítás jogcímen nem fizethető, csak egyéb adóköteles jövedelemként. Javasoljuk, hogy 
a gázolajhoz hasonlóan a CNG üzemanyag megtakarítás is adómentes juttatásként kerüljön 
elszámolásra és ennek érdekében az állami adó- és vámhatóság határozza meg és tegye közzé 
a CNG üzemanyagárat. 

Szintén javasoljuk a villamosoknál a vontatási energia, illetve az elektromos buszoknál 
(beleértve a trolibuszokat is) az üzemanyag megtakarítás adómentes juttatásként történő 
kifizetési lehetőségének biztosítását.  

Regisztrációs jegy bevezetése az ingyenes utazások számának pontos meghatározásához  

Javasoljuk egy új értékcikk bevezetését, a regisztrációs jegyet, melyet az ingyenesen utazók 
vennének igénybe. A regisztrációs jeggyel pontosan meghatározható lenne az ingyen utazók 
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száma és ezáltal a támogatás összege is. Jelenleg a támogatás az ingyenes utazások esetében 
a lakosságszámhoz kötött. 

Integrált díjtermékek jogszabályi környezetének elősegítése 

Egyre nagyobb társadalmi igény jelentkezik az integrált díjtermékek iránt, amikor a helyi és 
helyközi közszolgáltatás (helyi autóbusz-vonat-helyközi autóbusz) kerül díjszabási 
összekötésre. Fontos lenne ennek a jogszabályi környezetének megteremtése. A vidéki 
nagyvárosok esetén is felmerül az igény a város és az agglomeráció kapcsolatában közös 
díjszabási és menetrendi integráció megvalósítására, integrált díjtermékek kialakítására. 

Hitelfelvételi lehetőségek engedélyezése működési költség-csökkentést eredményező 
beruházási projektekhez 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10./E § (1) bekezdése 
szerint az önkormányzati tulajdonú társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez a Kormány 
jóváhagyása szükséges. A közelmúltban több esetben előfordult, hogy a jogszabály 
értelmében benyújtott hitelkérelem annak ellenére került elutasításra, hogy az abból 
megvalósítani tervezett beruházások jelentős mértékű működési megtakarítást és 
forrásigény-csökkenést eredményeztek volna az adott városban. Javasoljuk, hogy a működési 
költségeket csökkentő, így a hosszú távú finanszírozás fenntarthatóságát erősítő beruházási 
hitelkérelmeket támogassa a Kormány. 

A pandémiás helyzetben hozott állami intézkedésekhez köthető bevételkiesés 
kompenzálása 

Magyarország Kormánya a Covid-19 vírus miatti veszélyhelyzet idejére a 486/2020 (XI. 10.) és 
az 582/2020 (XII.15.) kormányrendeletekben szabályozta az ingyenes utazási kedvezmények 
kiterjesztését a helyi és a helyközi járatokon, így a helyi közösségi közlekedést biztosító 
társaságok járatain díjmentesen utazhatnak többek között az egészségügyi, rendvédelmi, 
szociális, honvédelmi dolgozók. A szolgáltatóknál emiatt jelentkező bevétel-kiesést utólag 
kompenzálni szükséges. 

Ugyanez a megállapítás tehető az iparűzési adóra vonatkozóan. Az iparűzési adó kis- és 
középvállalkozások számára történő megfelezése által okozott önkormányzati bevételkiesés 
miatt vagy az eredeti állapot visszaállítását, vagy a kieső önkormányzati bevételek 
kompenzálását javasoljuk. 

Az üzemanyag-árstop fennmaradása esetén annak kiterjesztése a közösségi közlekedési 
szolgáltatókra is 

A kiskereskedelmi üzemanyagárak befagyasztása – ahogy azt a korábbiakban is említettük – 
ösztönzi az egyéni gépjárműhasználatot, miközben a városi közösségi közlekedési szolgáltatók 
– melyek szolgáltatásainak használata elviekben politikai szinten is preferált – a lényegesen 
magasabb piaci áron kénytelenek beszerezni a gázolajat. Javasoljuk, hogy a hasonló 
intézkedések fennmaradása esetén azok kerüljenek kiterjesztésre a közösségi közlekedési 
szolgáltatókra is. 
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Hosszabb távon is kiszámítható finanszírozási környezet megteremtése 

A kiszámíthatatlan finanszírozás problémája nem oldható meg könnyen, és nem csak az 
önkormányzatok felelőssége annak ellenére, hogy jelenleg a helyi közösségi közlekedés 
finanszírozásában az állam részvétele minimális.  

Egy kiszámítható finanszírozási rendszer ideális esetben úgy nézne ki, hogy a bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségek mértéke előre, több évre meg van állapítva, és a kompenzáció 
mértéke főbb költségmeghatározó tényezőkkel minden évben indexálásra kerül – ez biztosítja, 
hogy ha a külső körülmények megváltoznak (pl. energiaárak vagy bérek jelentős változása), 
akkor a szolgáltatók bevételei is lépést tartanak ezzel. Természetesen egy ilyen rendszer 
kidolgozása részletes egyeztetéseket igényel, de a lényege az, hogy a szolgáltatók több évre 
előre lássák finanszírozásuk szintjét, így javíthassák működési hatékonyságukat. 

Egy ilyen rendszer működésének előfeltétele viszont, hogy a több éves időszak induló 
költségeinek és bevételeinek meghatározásakor a szolgáltatók megkapják a megfelelő 
kompenzációt. Az alulfinanszírozottság több évre előre történő rögzítésének nincs értelme. 
Ehhez pedig az állam jelenleginél lényegesen nagyobb szerepvállalása szükséges – erről lásd a 
következő fejezetet. Az önkormányzatok a jelenlegi helyzetükben nem tudnak több évre előre 
kötelezettséget vállalni a közösségi közlekedés elmúlt években folyamatosan növekvő 
költségeinek fedezésére.  

Fontos, hogy a kiszámítható rendszerben az észszerű nyereség is meghatározásra és 
kifizetésre kerüljön. Egy, a befektetett eszközökre vetített, az inflációt is figyelembe vevő 
ésszerű nyereség biztosítása részleges megoldást jelenthet az eszközpótlás korábbiakban 
részletezett problémájára, hiszen így az amortizációs forrás az észszerű nyereséggel 
kiegészítve biztosíthatná a beruházási források „árkövetését”. 

Az állami szerepvállalás jelentős növelése 

A nemzetközi tapasztalatok elsősorban azt mutatják, hogy azt a kérdést, hogy melyik 
érintettek milyen mértékben vesznek részt a közösségi közlekedés finanszírozásában, 
elsősorban az határozza meg, hogy az adóbevételek hogyan kerülnek megosztásra az egyes 
szereplők között. Ahol az adóbevételek egy jelentős része az önkormányzatokhoz jut, ott a 
közösségi közlekedés finanszírozásának terhe is az önkormányzathoz telepíthető. Ma 
Magyarországon a helyzet nem ez: az önkormányzatok érdemi, nagy volumenű adóbevételhez 
szinte csak az iparűzési adón keresztül jutnak, melynek egyre nagyobb hányadát kénytelenek 
a közösségi közlekedés fenntartására fordítani. 

Ennek a helyzetnek az orvoslására két lehetőség kínálkozik: az egyik az önkormányzati 
adóbevételek és/vagy támogatások növelése, a másik pedig az állami szerepvállalás jelentős 
növelése a közösségi közlekedés finanszírozásában. 

Tekintettel arra, hogy a helyi közösségi közlekedés hasznai egyáltalán nem csak helyi, de 
regionális, sőt országos szinten is jelentkeznek, indokoltnak gondoljuk, hogy az állam az 
önkormányzatokkal megegyező mértékben járuljon hozzá a helyi közösségi közlekedés 
fenntartásához. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a menetdíj- és egyéb bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségek és észszerű nyereség fedezetét 50-50%-ban biztosítaná az állam 
és a helyi önkormányzat. 
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Állami támogatások biztosítása a fenntarthatóságot erősítő projektekhez 

A fenntarthatóságot erősítő zászlóshajó-projektek – különös tekintettel az autóbuszok 
elektrifikációjára – gazdaságilag egyelőre nem megtérülő projektek. Ezért különösen fontos, 
hogy amennyiben ágazati cél az autóbuszok elektrifikációja, úgy az állam jelentős mértékben, 
átlátható módon és az egyenlő bánásmód elvét szem előtt tartva támogassa az e-buszok 
(trolibuszok) beszerzését és a töltési infrastruktúra kiépítését, tekintet nélkül az adott város 
méretére és egyéb adottságaira. 

Ehhez segítséget nyújthatna egy olyan rendszer, melyben az állam által előre rögzítetten és 
hosszabb távon is biztosított beruházási források egy részét vagy egészét kifejezetten csak a 
fenntarthatóságot elősegítő beruházásokra lehetne fordítani. Egy márkanév kitalálásával az 
állam szerepe a fenntarthatóság erősítésében kiválóan kommunikálható lenne. 
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4.6. Intézkedési javaslatok listája 

 

  

Sorsz. LEHETŐSÉG ELÉRHETŐ EREDMÉNY FELTÉTEL AKCIÓ

1.
A közösségi közlekedés ÁFA
kulcsának kedvezményes kulcsba
történő besorolása

Az utasok terheinek növekedése nélkül
(vagy esetleg a terheik csökkentésével, a
rezsicsökkentési tendenciába
illeszkedően) növelhető a
tömegközlekedési szolgáltatók bevétele,
csökkentve az önkormányzatok
finanszírozási terheit

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a törvényhozó felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

2.
Szociálpolitikai menetdíj támogatás
mértékének emelése

Az emelés esetén a szociális
menetdíjtámogatásokból származó
bevétel sokkal nagyobb mértékben
kompenzálná a jogszabály által előírt
kedvezmények biztosításából fakadó
bevételkiesést, csökkentve az
önkormányzatok finanszírozási terheit

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a törvényhozó felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

3.

A közszolgáltatási tevékenység
végzéséhez felhasznált üzemanyag
jövedéki adó mértékének
csökkentése

A közösségi közlekedési szolgáltatók
költségeinek és az önkormányzati
finanszírozási terheknek a csökkenése

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a törvényhozó felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

4.

CNG üzemanyag és az elektromos
buszok futása utáni villamos
energia megtakarítás adómentes
juttatásként történő kifizetése

A járművezetői személyi jellegű
ráfordítások csökkenése, ezáltal a
közösségi közlekedési szolgáltatók
költségeinek és az önkormányzati
finanszírozási terheknek a csökkenése

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a törvényhozó felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

5.
Regisztrációs jegy bevezetése az
ingyenes utazások számának
pontos meghatározásához 

A szociális menetdíj támogatás
pontosabbm, igazságosabb elszámolása

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a törvényhozó felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

6.
Integrált díjtermékek jogszabályi
környezetének elősegítése

Hatékonyabb, utasbarátabb tarifálási
rendszerek kialakításának lehetősége

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a törvényhozó felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

7.

Hitelfelvételi lehetőségek
engedélyezése működési költség-
csökkentést eredményező
beruházási projektekhez

Állami források nélkül lenne lehetőség a
szolgáltatási színvonal fejlesztésére, a
gazdaságosabb üzemeltetésre

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a Kormányzat felé.

8.
A pandémiás helyzetben hozott
állami intézkedésekhez köthető
bevételkiesés kompenzálása

A pandémia áőltal okozott
bevételkiesések kompenzálása a
szolgáltatóknál és az önkormányzatoknál,
ezáltal az önkormányzatokra háruló
terhek csökkentése

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a Kormányzat felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

9.

Az üzemanyag-árstop
fennmaradása esetén annak
kiterjesztése a közösségi
közlekedési szolgáltatókra is

A közösségi közlekedési szolgáltatók
költségeinek és az önkormányzati
finanszírozási terheknek a csökkenése

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a törvényhozó felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

10.
Hosszabb távon is kiszámítható
finanszírozási környezet
megteremtése

A kiszámítható finanszírozás
hozzájárulhat a szolgáltatók hatékonyabb
működéséhez

Közös javaslat kidolgozása az
érintett szolgáltatókkal és
önkormányzatokkal, majd erős
közös lobbitevékenység

Közös javaslat kidolgozása

11.
Az állami szerepvállalás jelentős
növelése

Az önkormányzatok finanszírozási
terheinek csökkenése, a jelenleg
fenntarthatatlan finanszírozási
rendszerek korrekciója

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a Kormányzat felé.

Konkrét törvénymódosítási 
javaslat és ehhez kapcsolódó 

kommunikáció elkészítése

12.
Állami támogatások biztosítása a
fenntarthatóságot erősítő
projektekhez

Gyors fejlődés a fenntarthatóság terén,
dinamikus elektrifikáció

Erős közös lobbi a többi közösségi
közlekedés szolgáltató társasággal
a Kormányzat felé.

Fenntarthatóságot elősegítő 
finanszírozási programjavaslat 

kidolgozása.
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5. Melléklet 

1. számú melléklet: Vidéki nagyvárosok közösségi közlekedési szolgáltatóinak költség- 
és mérlegelemzése 

Helyi közösségi közlekedési társaságok költségeinek alakulása 

 
(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

Az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult a költségszerkezet a többi város közlekedési vállalat 
esetében. Ugyanakkor a személyi jellegű költség aránya szűkebb csatornában látható. A 
következő két ábrán a vizsgált társaságok anyag és személyi jellegű ráfordításainak alakulása, 
valamint az értékcsökkenés alakulása látható.  

 
(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 
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(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

Úgy tűnik, hogy a vállalatok nem tudják elérni azt az 1360/2007 EK rendeletben említett 
„álágazati átlagos eredményt”. Az üzemi szintű eredmény ugyanis általában alig 1-2%-os 
mértékű az összes bevételhez viszonyítva.  

Helyi közösségi közlekedési vállalatok eredményességének alakulása 

 
(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kerese) 

Ugyanakkor a pénzügyi eredmény jelentős veszteséget mutat több város esetében, 
alapvetően a különböző kölcsönök után kifizetendő kamatok miatt.  
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(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

 

Helyi közösségi közlekedési társaságok mérlegadatainak és az abból képzett mutatóinak 
alakulása 

 
(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

A négy vizsgált városi közlekedési vállalat esetében a B városnak a legnagyobb a befektetett 
eszköz állománya. Az elmúlt 2010-2020 közötti időszak alatt az időszak első részében 
folyamatosan növekszik, alapvetően a befektetett tárgyi eszközök emelkedése miatt, az 
autóbusz és villamos állomány meg újításának köszönhetően. 

A forgóeszközök a két nagyobb vizsgált társaság esetében azonos nagyságrendű, 
folyamatosan bővülő, mindegyiknél nőtt 2010 és 2020 között, igazán jelentősen pedig 2015 
után növekedett Ezen belül meghatározó a különböző támogatások és az önkormányzati 
elszámolási számlák címen megtalálható összeg, ami leginkább a jegy- és bérlet bevételekkel 
nem fedezett, de indokolt költség ellentételezéséként követelésként előírt, de ténylegesen át 
nem utalt összeg. 
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(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

 
(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

A Kötelezettségek alapvetően a hosszú és rövid távú kötelezettségek, lízingek és egyéb 
finanszírozási konstrukcióban szerzett pénzeket jelentenek a vizsgált városi közlekedési 
vállalat esetében: 

 
(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 
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A finanszírozáshoz tartozó viszonyszámok közül az egyik legfontosabb a társaság 
tőkeerőssége. A vizsgált négy vállalat esetében mindegyik messze elmarad a konzervatív, a 
saját tőke és az idegen forrás egymáshoz viszonyított 1 értékétől. 

 
(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

Hasonló képet láthatunk a befektetett eszközök fedezettsége terén is.  A befektetett 
eszközökön belül a nagy beruházások kisebb arányban valósultak meg a saját tőkéből, sokkal 
inkább pénzügyi szervezetektől kapott kölcsönből. Mint ismert, nem a versenyszektorban 
működnek a vizsgált városi közlekedési vállalatok, hanem az állami tulajdonú szervezetek 
tulajdonában vannak.  

Így az állam tulajdonosként ott áll mögöttük, többnyire kezesként a kölcsönök nyújtó 
szervezetekkel szemben. Így a befektetett eszközök fedezettsége igen alacsony általában a 
közforgalmú, állami tulajdonú közlekedési vállalatokban. 
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(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

A vizsgált városi közlekedési társaság hosszú távú likviditása nagyon, az üzemi eredmény és 
a kötelezettségek egymáshoz viszonyított aránya 1-2%-os!  
Ez alapvetően az egyes társaságok esetében az üzemi eredmény alakulásának következménye. 

 
A szűkített cash flow és a nettó árbevétel alakulását vizsgálva az érték az elmúlt évtized során 
egy kicsit javult mind a négy vizsgált vállalat, esetében. A mutatókedvező alakulásához jó 
részben az amortizáció jelentős értéke járul hozzá, ami a nem túl régi jelentős beruházások 
következménye. 
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(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

A városi közforgalmú közlekedési vállalatok GDP hozzájárulásának alakulását az alábbi ábra 
foglalja össze: 

 
(Forrás: Vállalatok Beszámolói, https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses) 

A közösségi közlekedés ráfordításait vizsgálva érdemi megtakarítás a szolgáltatási színvonal 
csökkentése, viszonylatok megszüntetése nélkül nem lehetséges, amely nem lehet 
hosszútávon cél, hiszen ennek egyértelmű következménye akár további utas vesztés is 
lehet. Az anyagjellegű ráfordítások csökkentése az üzemszerű biztonságos működést 
veszélyeztetheti. A személyi jellegű ráfordítások oldaláról a közlekedési szakma – a bérek 
színvonalának mértékében – jelenleg is alulfinanszírozottnak tekinthető. Ahhoz, hogy a 
lakosságot a közösségi közlekedési eszközök használatára ösztönözzük – az alapvető 
szolgáltatás folyamatos fenntartásának finanszírozása mellett – annak színvonalának 
javítása, fejlesztése is szükséges. 

Így megállapítható, hogy az utasoktól realizált bevételek mellett a rendszer 
finanszírozásához jelentős állami forrás is szükséges, amely a normatív támogatási rendszer 
átdolgozásával az állami szerepvállalás növelésével valósítható meg. 


