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Az autóbuszos közszolgáltatói piac bemutatása

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás: 

• az 1370/2007/EK rendelet, illetve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvény szerint

• Közszolgáltatási szerződés alapján végzett közforgalmú személyszállítás

A szolgáltatások bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeit a megrendelő 
megtéríti.

Az autóbuszos személyszállítási piac egyéb, piaci alapú szegmense:

• különjárati/szerződéses szolgáltatások (nem közforgalmú)

• nemzetközi járatok (közforgalmú)

A szolgáltatások költségeit tisztán a szolgáltatásokból származó bevétel fedezi.



Magánfuvarozók jelenleg a közszolgáltatói piacon
Országos, elővárosi, regionális közszolgáltatások 

• megrendelő az NFM,

• 11 szolgáltatóból 4 magántulajdonú,

• magántulajdonú szolgáltatók piaci részaránya 1% alatt

Helyi közszolgáltatások 

• megrendelő az önkormányzat vagy a közlekedésszervező,

• nagyságrendileg 100-110 településen van helyi közszolgáltatás, ennek 2/3-
át köztulajdonú társaságok fedik le,

• magánfuvarozók piaci részaránya 10 % alatt

A magánfuvarozók tartós, akár több évtizedre visszanyúló piaci jelenléttel, innovatív és versenyképes 
szolgáltatással, megfelelő pénzügyi háttérrel vesznek részt a közszolgáltatási piacon.



Alternatív hajtású üzemek a hazai közszolgáltatásban 
• Kecskemét – dízel-elektromos hibrid hajtású autóbuszok

• Miskolc      – CNG hajtású autóbuszok

• Kaposvár   – CNG hajtású autóbuszok

• Budapest  – CNG, elektromos és hibrid hajtású autóbuszok

Más városokban is folyamatban van alternatív hajtású járműflotta kialakítása.

A magántulajdonú közszolgáltató társaságok készek, hogy bekapcsolódjanak az alternatív hajtású 
technológiák bevezetésébe, tesztelésébe! 

E projektek közös jellemzői:

• üzemeltetési okokból (hatótáv) e technológiák létjogosultsága egyelőre csak a helyi és az elővárosi
közlekedésben adott,

• Az alternatív hajtású járművek és a kapcsolódó infrastruktúrák beruházási költségei jelentősen
magasabbak mint a hagyományos dízel üzemű járműveknél,

• az üzemeltetők köztulajdonú közlekedési szolgáltatók,

• a járművek és a kapcsolódó infrastruktúrák uniós/hazai forrású támogatásból származnak.



Magánfuvarozók gazdálkodási sajátosságai 

A köztulajdonú közlekedési vállalatokhoz képest a magánüzemeltetők:

• saját forrásból (vagy hitelből) és saját kockázatra indítják/alapítják meg és
működtetik a vállalkozást,

• beruházásaikra - uniós/hazai-forrású, beruházási/fejlesztési - támogatást
jellemzően nem kapnak, azokat saját forrásból (vagy hitelből) valósítják meg,

• a magántulajdonú vállalkozások számára ebben a szektorban is kulcskérdés
lenne a közfeladatokhoz és közforrásokhoz történő egyenlő hozzáférés,

• elfogadják és igazodnak a kormányzat közlekedéspolitikai, és egyéb
szakpolitikai céljaihoz, azonban a beruházásokkal kapcsolatos üzleti
döntéseket elsősorban a beruházások megtérülése határozza meg,

• a vállalkozás jövedelmezősége és a beruházások megtérülése közvetlenül a
tulajdonos(ok) magánvagyonát befolyásolja.

E kockázatokat a magánfuvarozók hatékony működéssel, felelős beruházási stratégiával, és a 
megrendelő és az utasok számára nyújtott versenyképes és magas szolgáltatási szinttel mérséklik.
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A magánüzemeltetők lehetséges előnyei a tesztüzemekben
A magánvállalkozások a kisebb üzemméret miatt:

• egy projektnél a 15-20-50 autóbusz beszerzésekor közvetlenebbül jelentkeznek az eredmények,

• a kisebb infrastruktúra és adminisztratív feladatok ellátása kevésbé torzítja a fajlagos költséget,

• átláthatóbbak a költségek, rövidebbé tehetőek a megtérülési mutatók,

• a szerviz és alkatrész-azonosságból adódó előnyök valós és konkrét adatokat eredményeznek,

• a kisebb és homogén járműpark miatt jobban fel lehet készülni a típushibák megelőzésére,
kiküszöbölésére,

• a gépjárművek valós fogyasztási adataival egyértelműbben lehet a jármű és a járművezető „hatását”
elkülöníteni, értékelni, befolyásolni (pl. EcoDrive),

• megfelelő megrendelői finanszírozás (a közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt
költségeinek megtérítése) mellett a magánvállalkozások képesek saját forrás (hitel) bevonásával
végrehajtani a beruházásokat.

A nagyvállalati rendszerbe történő alternatív hajtások nagyberuházásai előtt, a tesztüzemek kapcsán, 
praktikus és gazdaságos lenne, ha a kisebb magánvállalkozásoknál végeznék el a próbaüzemeket. 



A próbaüzem helyes módja és jelentősége 

A különböző hajtásrendszerek próbaüzemének kulcsa az 
összehasonlíthatóság:

• típus-azonos járművek összehasonlítása,

• hasonló méretű vállalkozások, gazdasági egységek, 

• meghatározott infrastrukturális adatottságok,

• valós mérések.

Az összehasonlítás szempontjai:

• beruházási és működtetési költség (életciklus-költség alapon),

• megbízhatóság,

• szervizperiódus,

• utaselégedettség.

A legjobb eredmények közül kiválaszthatóak az optimális megoldások. A megfelelő típusokból és 
technológiákból összeállítható a lakosság kiszolgálásához tökéletes autóbuszpark. 



Az alternatív hajtások elterjedésének korlátai 

• a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások finanszírozhatóságához hosszú távú piaci jövőkép
szükséges, ennek során a magántulajdonú vállalkozások bekapcsolódási lehetőségeit tisztázni kell,

• az alternatív hajtástechnológiák beruházási költsége jelentősen magasabb,

• az e célra elérhető uniós/hazai források mértéke – a beruházási igényekhez viszonyítva – korlátozott,

• valós megtérülési adatok, tapasztalatok, valamint a hosszú távú piaci jövőkép nélkül korlátozottan és
drágábban érhető el piaci finanszírozás (pl. hitel),

• az alternatív hajtású technológiákhoz szükséges töltőállomás hálózat hiányos,

• a meglévő töltőinfrastruktúra jellemzően nem nyílt hozzáférésű, és/vagy csak korlátozott
mértékben veszik figyelembe az egyes járművek eltérő technológiai sajátosságait.

Az alternatív hajtások piacában és üzemeltetésében jelentős potenciál rejlik/van, azonban ezek 
megvalósításához a jelenlegi korlátozó tényezőket el kell hárítani. 



Összefoglalás

A magántulajdonú közszolgáltató vállalkozások

 egyetértenek azzal, hogy az alternatív hajtástechnológiákban jelentős 
fejlesztési potenciál van,

 nyitottak, hogy bekapcsolódjanak e technológiák elterjesztésébe, 

 alkalmasak, hogy üzemeltetési tapasztalataikkal bekapcsolódjanak a hazai 
közszolgáltatást érintő innovációs és fejlesztési folyamtokba.

Ennek feltételei:

 kiszámítható, hosszú távú közszolgáltatási piaci jövőkép,

megfelelő és versenysemleges hozzáférés a beruházási/fejlesztési forrásokhoz,

megfelelő és versenysemleges közszolgáltatási finanszírozás,

 valós üzemeltetési tapasztalatok és adatok a beruházások megtérüléséről,

 a szükséges, nyílt infrastruktúrák hálózati szintű kiépítése, működtetése



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


