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Hálózathossz, viszonylatok száma, csúcsidei járműkiadás

Autóbusz: 893 km  223 viszonylat  1206 db

Trolibusz: 56 km  15 viszonylat  111 db

Villamos: 161 km  34 viszonylat  314 szerelvény

Metró: 41 km  4 viszonylat  70 szerelvény

Hajó: 14 km  3 viszonylat  7 db

Megállóhelyek száma: 4.583 db

Közlekedésszervezés számokban



Közlekedésszervezés számokban
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5 286 millió utaskm

Összesen: 15 722 millió fhkm

Autóbusz
6 459
40%

Hajó
12
0%

Komp
1

0%Metró
4 885
31%

Trolibusz
472
3%

Villamos
4 236
26%

A BKK teljesítményének ágazati megoszlása 
2017 (millió fhkm)

Autóbusz
7 175
46%

Hajó
12
0%

Komp
1

0%

Metró
3 604
23%

Trolibusz
501
3%

Villamos
4 430
28%

A BKK teljesítmények ágazati megoszlása
2018 (millió fhkm)



4

Egységes intézményrendszer – átjárható szolgáltatások

„a helyi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerek

működését szétválasztó közigazgatási és hatásköri

szabályok felülvizsgálata és megteremti az integrált,

összehangolt, összekapcsolt helyi és helyközi

közlekedési hálózatok és az ehhez tartozó

intézményrendszer megteremtése”
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Kormányzati és önkormányzati feladatok

 Eltérő önkormányzati – állami felelősségi szint, de

azonos működési elvek

 A helyi-helyközi közlekedés közötti együttműködés

törvényi keretei adottak

 Önkormányzati szinten korlátozott források

 A helyi közlekedésben megjelenő koncentrált

utazási igények fokozott figyelmet igényelnek

 A helyi közlekedési rendszerek jellemzően a

helyközi utazási lánc kiinduló/érkezési pontja

A helyi és helyközi közlekedés merev szétválasztása indokolatlan, integrált 
gondolkodás kell
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BKK, mint mobilitásmenedzser
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Egységes elővárosi közlekedés

Az agglomerációs átvétel céljai:

• az agglomerációs közlekedés terheinek megosztása a Főváros és a 

Kormány között,

• a szolgáltatási szint fenntartása, növelése,

• hatékony, integrált elővárosi közlekedési rendszer kialakítása,

• Budapest és elővárosának integrált közösségi közlekedési modelljét 

és közlekedésfejlesztését megalapozó  működési modell 

kidolgozása.

Kormánydöntés: 1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat 

alapján 2016. november 1-jétől az NFM visszavette a 

Fővárostól a budapesti agglomerációs szolgáltatások 

megrendelői feladatait



Megrendelői 
Megállapodások 
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si Szerződés
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megállapodások
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Egységes elővárosi közlekedés
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Egységes elővárosi közlekedés
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Hálózatok integrációja

Vasúti közlekedés:

 jelenlegi hálózatok fenntartása, fejlesztése

 prioritás az elővárosi és távolsági közlekedésben

Közúti személyszállítás:

 ráhordó/elhordó funkciók, kapacitás-kiegészítés,

 meghatározó szerep a regionális közlekedésben,
alapellátás

Városi elővárosi közlekedés:

 integrált közlekedési rendszerek

 hálózatok, menetrendek összehangolása

A hálózatok integrációja és összehangolt működése a versenyképesség 
kulcseleme

Kulcs: az egyes közlekedési módok helyének, szerepének és hierarchiájának 
meghatározása
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Átjárható tarifarendszer

 szakmai alapú, de politikailag

vállalható

átjárható (integrált), de az elszámolást

biztosító

 átlátható, de a szolgáltatási szintekhez

és az igényekhez igazodó

 versenyképes, de a részleges

önfinanszírozást biztosító

 szociális, de bevételtermelő

 kiszámítható, de rugalmas

A megfelelő tarifa- és kedvezményrendszer a finanszírozás és a közlekedési 
munkamegosztás  és a szolgáltatások integrációjának kulcsa.
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Fenntartható finanszírozás
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Az állam szerepvállalása a városi közlekedési rendszerekben

•A Kormányzat célja, hogy első sorban a fejlesztések oldaláról,

illetve az általános önkormányzati finanszírozás oldaláról vegyen

részt a városi közlekedés finanszírozásában, ennek csatornái:

 Helyi közlekedés éves támogatása / fővárosi normatív

támogatás

 Modern Városok Program

 IKOP városi- elővárosi fejlesztések

 TOP fejlesztések.

•A helyi közlekedési rendszerek fenntartható finanszírozása

elsősorban önkormányzati feladat, amelyet azonban az

önkormányzatok saját forrásainak korlátozottsága befolyásol.

A városi-elővárosi közlekedés pénzügyi fenntarthatósága érdekében fenntartható 
fejlesztési projektek szükségesek
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Helyi-városi közlekedés támogatási trendjei
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Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium
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Helyi-városi közlekedés támogatási trendjei

0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000

szolgáltatók száma (db) 

közlekedési teljesítmény hatósági férőhellyel
(ezer fhkm)

üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása
nettó összegben…

utasoktól származó díjbevétel
nettó összege…

szociálpolitikai menetdíj támogatás/fogyasztói árkiegészítés
nettó összege…

önkormányzati támogatás
nettó összege…

bevétellel nem fedezett indokolt költség
(ezer Ft)

helyi közösségi közlekedés állami támogatása
(ezer Ft)

2016. év (97 település)
Főváros,
22 megyei jogú város,
74 egyéb település.

2014. év (83 település)
Főváros,
21 megyei jogú város,
61 egyéb település.

2010. év (110 település)
Főváros,
23 megyei jogú város,
86 egyéb település.

Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium



A BKK Zrt. Feladatellátásához szükséges fővárosi 
költségvetési forrás összetétele:

82 058 
448

0

102 847 
628

A BKK Zrt. 2018. évi tervezett bevételei
Adatok ezer Ft-ban

Értékesítés nettó 
árbevétele

Aktivált saját 
teljesítmények értéke

Egyéb bevételek

162 706 241

5 440 031
6 434 378 7 430 713

A BKK Zrt. 2018. évi tervezett költségösszetétele
Adatok ezer Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások 
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 
összesen

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

Címkó
d

2018., adatok ezer Ft-ban

Költségvetésbe
n szereplő 
keretek

810201
BKK Zrt. közösségi közlekedés 
közlekedésszervezői feladatai

88 392 974

816701
Agglomerációs belső szakaszok 
költségtérítési hozzájárulása

6 580 000

823601 BKK Zrt. Egyéb feladatai 211 434

ebből: Taxiellenőrzési feladatok 
forrásigénye (bruttó)

199 986

ebből: Projektmenedzsment 
forrásigény (bruttó)

11 448

825601
BKK Zrt. stratégiai közútkezelési 
feladatok

365 808

Összesen 95 550 216

Bevételi és költségterv feladatonként

2018. terv,  adatok ezer Ft-ban Bevételek Költségek
BKK adózott 
eredmény 

BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői 
feladatai

177 848 350 175 544 580 2 303 769

Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési 
hozzájárulása

6 580 000 6 580 000 0

BKK Zrt. Egyéb feladatai 169 139 168 777 362

ebből: Taxiellenőrzési feladatok forrásigénye (nettó) 160 124 160 015 110

ebből: Projektmenedzsment forrásigény (nettó) 9 014 8 762 252

Stratégiai közútkezelési feladatok 306 783 306 783 0

Egyéb piaci tevékenységek 1 805 1 777 27
BKK Összesen 184 906 076 182 601 917 2 304 158

A BKK Zrt. 2018. évi Üzleti terve
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Szolgáltatás és eszközfejlesztés
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Az M3-as metróvonal felújítása - ütemezés

 Több ütemben zajlik a teljes felújítás;

 Az első ütem az Újpest-Központ és Lehel tér közötti szakasz

(2017. november 4-től 2019. januárig tart);

 A pótlás a déli metrószakasz (Kőbánya-Kispest – Nagyvárad

tér) lezárásával folytatódik.



• A lezárt metrószakaszon:

13500 utas / csúcsóra

• Csomópontok áteresztőképessége:

45 mp-es követésű pótlóbusz

Elméleti maximum

(2 busz/szabadjelzés)

• Kapacitás:

legfeljebb 8400 utas óránként

• A metró egyszerű vonali

pótlással, csak pótlóbuszokkal

nem váltható ki

Alternatív közlekedési irányok

19

Az M3-as metróvonal felújítása – északi szakasz pótlása – a mobilitási terv alapjai

Lehel téri érkezőforgalom:

13 500 utas/csúcsóra

 Elvándorlás és módváltás: 1000 utas/csúcsóra

Hálózaton megosztandó:

12 500 utas/csúcsóra
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Az M3-as metróvonal felújítása – a déli szakasz pótlása

előzmények, további feladatok
Előzmények

• Városrészekre bontott Mobilitási terv kidolgozása 

és megalapozó forgalomszámlálások;

• Egyeztetés az érintett önkormányzatokkal és 

társszolgáltatókkal;

• Társadalmi egyeztetés (a korábbi ütemtervhez 

igazodva – 2017. február).

További feladatok

• A déli szakasz pótlásának idejére bevezetendő 

forgalmi rend véglegesítése

– Városrészekre bontott mobilitási terv kidolgozása 

óta bevezetett fejlesztések hatásainak lekövetése,

– Az északi szakasz pótlása során szerzett 

tapasztalatok felhasználása (útállapot),

• Infrastrukturális kérdések lezárása;

• Kommunikáció, utastájékoztatás.
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Repülőtér új megközelítése:

• 2017. július 8-tól közvetlen belvárosi kapcsolat a

100E járattal

• Speciális díjszabás, arculatos egyedi járművek,

elsőajtós felszállás

• (korábban csak átszállásos belvárosi

megközelítés)

Az elmúlt időszak tapasztalatai:

• A 100E járat utasforgalma dinamikusan növekszik

• Az egyik legfontosabb szolgáltatási jellemző az

eljutás gyorsasága

• A nemzetközi repülőtér kiszolgálása a növekvő

utazási igényekhez igazodó sűrítést igényel

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kiszolgálása
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100E közvetlen repülőtéri járat – utasforgalom a beindulást követően
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Utasszámok alakulása 2017-2018

Utasszám

A tavaly őszi 3000-ről az 

átlagos napi utasforgalom 

2018. áprilisra 3800-4000-re 

nőtt, idén már tapasztaltunk 

5500 utas/nap forgalmat is.
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Bevezetés időpontja: 2018. május 18.

a jelenlegi 30 perc helyett 20 perces járatkövetés

03:40 01:20–

További fejlesztés: a járatok az indulási szintre 

érkeznek (június 16-tól)

Reptér kiszolgálásának fejlesztése

+50%100E

200E

Bevezetés időpontja: 2018. június 15.

0-24
Folyamatos üzemidő: éjjel-nappal közlekedő 

200E járat

Határ út M
Éjszakai kapcsolat: éjjel Liszt Ferenc Airport 2 és a 

Határ út M között közlekedik



24

Az elmúlt 1 évben 120 db új autóbusz állt forgalomba

• BKV Zrt. üzemeltetésében

– 30 db csuklós Mercedes Conecto G,

– 45 db szóló Mercedes Conecto,

• Versenyeztetett operátor üzemeltetésében

– 45 db szóló MAN A21,

Valamennyi forgalomba állt autóbusz

• Akadálymentes, teljes hosszban alacsonypadlós,

• Légkondícionált utasterű,

• Euro-6 határértékeket teljesítő motorral szerelt. 

A beszerzésekkel hétköznap, csúcsidőben a közlekedő járműpark 90%*-a

akadálymentes, hétvégente pedig kizárólag akadálymentes autóbuszok

közlekednek a hálózaton. * a metrópótlás idejére szükséges nagyobb forgalmi

járműkiadásra tekintettel

A szolgáltatási színvonal további javításához évi 70-100 db korszerű jármű

bevonása tervezett.

Új autóbuszok forgalomba állása 
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A járműfejlesztés fő paraméterei

• 21 db új önjáróképes Solaris-Skoda 

trolibusz (10 szóló és 11 csuklós) 

leszállítása

• A projekt összértéke kb. 3,9 Mrd Ft

• A járművek várhatóan 2018. vége és 

2019. eleje között érkeznek és 

ütemezetten állnak forgalomba

• A járművek várhatóan a teljes trolibusz 

hálózaton közlekednek majd

• Összesen 36 db-os önjáróképes Solaris-

Skoda trolibusz állomány 57 db-ra 

növekszik. A forgalmi trolibuszok több  

mint fele önjáróképessé válik. 

Trolibusz járműpark fejlesztés II. ütem
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A járműfejlesztés fő paraméterei

• 26 db új CAF villamos (21 rövid és 5 

hosszú) leszállítása

• A projekt összértéke kb. 17,7 Mrd Ft

• A járművek várhatóan 2019-ben és 

2020-ban érkeznek és ütemezetten 

állnak forgalomba

• A járművek tervezetten az 50, 56, 56/A 

és az 1-es villamosvonalon közlekednek 

majd

• Összesen 47 db-os CAF állomány 73 

db-ra növekszik. 

Villamos járműpark fejlesztés II. ütem
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A fejlesztés fő paraméterei

• A CAF tárolását és karbantartását 

biztosító kocsiszín új vágányhálózattal, 

csarnokokkal és irodaházzal bővült, a 

kocsiszín új külsőt kapott, 

• A telephelyi- és a fővonalhoz csatlakozó 

vágányhálózaton 33 új kitérő épült, 

hurokszerű működés biztosítása

• A projekt összege mintegy 6 Mrd Ft (99,4 

%-os EU társfin.)

• Több mint 50 szerelvény tárolását és 

karbantartását teszi lehetővé (CAF és a 

Tatra villamosok)

• Járműkiadás megkezdése: 2018.05.12. 

Budafok kocsiszín átépítése
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A fejlesztés fő paraméterei

• 1,7 km új villamospálya

• A projekt összege kb. 8,7 Mrd Ft

• Kétvágányos pálya, az Etele téren 

négyvágányos végállomás

• Közvetlen, intermodális kapcsolat

1-es villamos Etele téri hosszabbítás
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Innováció és technológia a városi közlekedésben



 Architektúra: account alapú

 Utasmédia: érintés nélküli (utazási kártya, érintés nélküli

bankkártya, EID)

 A kedvezmény-jogosultság automatikus ellenőrzését biztosítja

(NEK, NEJP)

 Az értéknövelt szolgáltatásokat lehetővé teszi (pl. automatikus

bérletmegújítás),

 Az internetes távértékesítést támogatja

 Az időalapú jegy és a díjplafon-konstrukció bevezetését lehetővé

teszi

 A metróhálózat jelentős részén és néhány kiemelt hév állomáson

automatikusan működő be- és kiléptető kapuk kerülnek telepítésre

 Hatékony bevételvédelmet biztosít és a hamisítások

visszaszorítására képes

 NFC technológia fogadására felkészül (ISO 14443)

 Nyitott a zónarendszerre, elővárosi tarifa kezelésére

 Integráció a BKK összes meglévő értékesítési csatornájával

 Interoperabilitás az országos elektronikus jegyrendszerrel

AFC projekt 



Pénzügyi háttér

- EBRD

- Fővárosi Önkormányzat

- BKK

AFC projekt

Főbb adatok
 2361 jármű (Busz, troli, villamos, fogaskerekű) 

64 különböző típussal
 812 db kaputest
 533 db platform validátor
 ~ 11 000 db on-board validátor
 ~ 15 interface
 >2.000.000 tranzakció/nap



32

E-MOBILITÁS: E-TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA

E-mobilitás elterjedésének fő hátráltató tényezője a 

kiterjedt töltőinfrastruktúra hiánya

• Igények felmérése, meglévő elektromos infrastruktúra 

feltérképezése folyamatos

• EU irányelv szerint a töltőinfrastruktúra kialakítása 

kötelező 2020-ig, több ütemben 

(2018-ban 187 db elektromos töltőpont kiépítése)

• Cél: biztosítani kell 

• a töltőállomások helyét, 

• a hozzájuk tartozó parkolóhelyeket, 

• illetve azok megközelíthetőségét.

• Töltőinfrastruktúra fejlesztés elsődleges célja az 

átjárhatóság (területi lefedettség) megteremtése

• Nyitott kérdések (szabályozási környezet, szereplők, 

finanszírozás, fenntartható ösztönzési rendszer, 

növekvő közterületi igények kiszolgálása)
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E-MOBILITÁS: Közösségi járműmegosztás

2017.11.28-án személyszállítási szolgáltatásokról szóló 

törvény (Sztv.) módosítás:

• lefektette a közösségi autóbérlő rendszer kialakításának 

keretszabályait, 

• Fővárosi Közgyűlést felhatalmazást kapott a részletes 

szabályok megalkotására a főváros területét érintően.

A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett az elektromos 

carsharing megvalósítása iránt.

Főbb koncepcionális elemek:

• Piaci alapú és közszolgáltatás egymás mellett, a Főváros

mint szabályozó, illetve megrendelő

• Szolgáltatási modell: free-floating

• Saját gépjárműhasználatot váltja ki

• Városi torlódásokat csökkenti, parkolóhelyeket szabadít fel.



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


