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A VOLÁN Egyesülés bemutat{sa 

• megalakul{s éve: 1989 
 

• tagszervezetek sz{ma: 47  
 

• személysz{llít{si tagozat: 26 tagszervezet 
(az {llami tulajdonú Közlekedési Központok – kor{bbi VOLÁN 
t{rsas{gok, a BKK Zrt., 4 vidéki önkorm{nyzati tulajdonú t{rsas{g, 
mag{nszolg{ltatók) 
 

• {rufuvaroz{si, sz{llítm{nyoz{si és szolg{ltat{si tagozat: 21 
tagszervezet 
 

• tevékenység: érdekképviselet koordin{ció, szolg{ltat{sok 
összehangol{sa (pl.: jegyféleségek, menetlevelek gy{rtat{sa, közös 
menetrendi kereső)  



• Maxim{lis sz{llít{si kapacit{s:  

~ 726 600 fő 

 

 

• Foglalkoztatottak sz{ma:  

~ 23 500 fő 

 

 

• Autóbusz-{llom{ny:  

7 728 autóbusz 

 

 

 

A VOLÁN Egyesülés tagszervezetei sz{mokban 
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A VOLÁN Egyesülés kor{bbi tevékenysége 

• A tagszervezetek gazd{lkod{si eredményességének 
előmozdít{sa, közös beszerzések lebonyolít{sa 
 

• A tagszervezetek szakmai érdekeinek védelme és 
képviselete 
 

• A tagszervezetek gazdas{gi növekedéséhez, 
korszerűsödéséhez és fejlesztéséhez kedvező piaci 
feltételek biztosít{sa 
 

• Szolg{ltat{sok nyújt{sa az érdekelt tagszervezetek 
részére a tevékenységük ell{t{s{hoz 



A VOLÁN Egyesülés kor{bbi szervezeti {br{ja 



A VOLÁN Egyesülés új szervezeti {br{ja 



A VOLÁN Egyesülés megújult feladatai 

• …értékteremtő szervezet, a magyar közlekedési szektor olyan 
megújuló erőforr{sa kív{n lenni, amely tagjai és szakmai partnerei 
sz{m{ra intelligens megold{sokat és szakértelmet közvetít. 

• …közvetítő és kataliz{tor szerepet kív{n betölteni, amellyel elősegíti a 
hazai közösségi közlekedési piac szereplőinek együttműködését, 
tevékenységük összehangol{s{t. 

A VOLÁN Egyesülés… 

Az utazóközönség igényeinek minél szélesebb körű 
kielégítése! 

• …szakmai szerepv{llal{sa a tagszervezeteit érintő stratégiai 
jelentőségű javaslatok előkészítésében, fejlesztésében. 



A VOLÁN Egyesülés tov{bbi feladatai 

A VOLÁN Egyesülés kiemelt célja… 

…hogy a nemzetközi péld{k megismertetésével korszerű, XXI. sz{zadi 
működési modellek, módszertanok bevezetésében t{mogassa 
tagszervezeteit, melyekkel megvalósítható a  

• megbízható és összehangolt közösségi közlekedési 
rendszerek fejlesztése 
 
• biztons{gos és igényvezérelt mobilit{s 
 
• intelligens és igénybevevő orient{lt, minőségi 
szolg{ltat{s. 
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2015. évi események… 

Migr{ns sz{llít{s 

A 2015. év őszén - a közlekedés biztons{ga és 
az emberéletek védelmében – 

• a DKV Zrt.,  

• a BKV Zrt.,  

• a Tüke Busz Zrt.,  

• az {llami tulajdonú Közlekedési 
Központok, (kor{bbi VOLÁN 
t{rsas{gok) 

• a VOLÁNBUSZ Zrt.,  

• valamint ezen t{rsas{gok alv{llalkozói 

{ltal üzemeltetett autóbuszok sz{llított{k a 
migr{nsokat. 
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2015. évi események… 

Migr{ns sz{llít{s 

A migr{ns sz{llít{si feladatok ell{t{s{ban résztvevő munkat{rsak - főként 
autóbuszvezetők - létsz{ma 2015. decemberéig 1350 fő volt. 

Tapasztalatok 

• a sz{llít{si igények földrajzilag igen jelentős eltérést mutattak, 
• fokozott kihív{st jelentett a t{rsas{gok sz{m{ra, 
• a személyi {llom{ny foglalkoztat{sa tekintetében a t{rsas{gok jelentős 
mennyiségű, túlóra növekményt okozó többlet feladattal szembesültek, 
• migr{ns sz{llít{s közforgalmú autóbuszokon is történt, amely az utasok 
részéről negatív megítélést vont maga ut{n… 
 

 
…a közszolg{ltat{si személysz{llít{si feladatok zavartalan ell{t{sa 

biztosított volt! 
 



2015. évi események… 

VOLÁN gépj{rművek belső, utastéri felületeinek tisztít{sa, 
fertőtlenítése 

Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolg{lat (ÁNTSZ) 
megkeresésére        a t{rsas{gok 
{ltal üzemeltetett autóbuszok 
{ltal{nos takarít{s{ra, különös 
tekintettel a migr{nsokat sz{llító 
autóbuszok fertőtlenítésére – az 
Orsz{gos Epidemiológiai Intézet 
{ltal készített munkaanyag 
alapj{n - kiemelt figyelem 
fordít{sa. 



2015. évi események… 

Diszpécserszolg{lat működtetése 

A VOLÁN Egyesülés – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felkérése 
alapj{n – 0-24 ór{s központi diszpécserszolg{latot és szolg{ltat{s-
menedzsment feladatokat végez 2015. július 15-től.   



2015. évi események… 

Diszpécserszolg{lat működtetése 

A 0-24 ór{s központi diszpécserszolg{lat feladata az előre nem 
l{tható események 
                - rendkívüli időj{r{s, 
                - rendkívüli természeti csap{s, 
                - vasúti közlekedés le{ll{sa 

kapcs{n történő intézkedések 
foganatosít{s{nak és a megfelelő 
mennyiségű személysz{llít{si 
kapacit{s biztosít{s{nak 
elősegítése.  



2015. évi események… 

MÁV-VOLÁN integr{lt menetrendi kereső fejlesztése 

A VOLÁN Egyesülés és a MÁV-Start Zrt. a közösségi közlekedés 
versenyképességének fokoz{sa érdekében stratégiai együttműködést kötött 
egym{ssal 2015. febru{r 26-{n. 

2015. év végén megkezdődött a MÁV-VOLÁN integr{lt menetrendi kereső 
fejlesztése…. 



2016. évi események…  

Elindult a MÁV-VOLÁN integr{lt menetrendi kereső! 

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁN Egyesülés 2015-ben kötött stratégiai 
együttműködési meg{llapod{s{nak köszönhetően  
          - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és  
          - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  
szakmai t{mogat{s{val  
 

2016. m{rcius 31-én este elindult a MÁV-VOLÁN 
integr{lt menetrendi kereső.  

www.menetrendek.hu  

http://www.menetrendek.hu/


2016. évi tervek… 

Intelligent Transportation Systems (ITS) fejlesztésében részvétel 

• Menetrendek összehangol{s{nak elősegítése, t{mogat{sa 
• Menetrendi kereső folyamatos fejlesztése (MÁV-VOLÁN közös) 
• Utast{jékoztat{s szakmai tartalm{nak t{mogat{sa 
• E-Ticketing 
• Panaszkezelés, ügyfélszolg{lat 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwintaC14J_MAhWIQBQKHTS8CTIQjRwIBw&url=http://jandjpsv.eu/utastajekoztatas/&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNHWWtr3tazv2nsyJeoB_u17Ml7HUQ&ust=1461328759090923
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi9yvWX4Z_MAhXBORQKHb_UA60QjRwIBw&url=http://hirkozpont.eu/index.php/bulvar/1030-elektronikus-jegyrendszer-bkk-2015-tol-joen-az-e-jegy-elektronikus-jegy-es-berlet-arak-2015&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNE7yyJZaAg757L5omOZ4ew721fkrg&ust=1461328972541289


2016. évi tervek… 

VOLÁN Iskola 

Olyan fenntartható du{lis képzési rendszer kiépítése, melyben a valós 
igényeknek megfelelően, éves szinten a region{lis közlekedési központok 
{ltal jelzett, egyes szakterületekre vonatkozó létsz{m igény alapj{n történik 
a di{kok felvétele és szakképzése. 

A du{lis képzés keretében elméleti oktat{s + gyakorlati képzés 

Haszn{lható tud{s és tapasztalat biztosít{sa, amely megkönnyíti az 
azonnali munk{ba {ll{st a Közlekedési Központokn{l 

A képzési modell megvalósít{s{nak t{mogat{s{ra a VOLÁN Egyesülés 
kezdeményezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumn{l és az Emberi 
Erőforr{sok Minisztérium{n{l kiemelt uniós projekt kijelölését. 
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2016. évi tervek… 

VOLÁN Tud{sb{zis (IT alapú fejlesztés) 

A VOLÁN szakma több évtizedes története sor{n felhalmozódott – jelentős 
értéket képviselő – szakmai tud{s és tapasztalat jövőben történő 
hasznosít{sa. 

Egy olyan szakértői adatb{zis létrehoz{sa, mely 
- munk{ltatói és munkav{llalói oldalról hasznosítható, 
-  elősegíti a problém{k megfelelő szakemberek 

közreműködésével történő megold{s{t, 
- elősegítheti a t{rsas{gok közötti munkaerő {tcsoportosít{s{t, a 

munkaerőhi{ny és munkaerő felesleg felold{s{t, 
- t{mogatni tudja a VOLÁN életp{lyamodell alkalmaz{sa sor{n 

szükségessé v{ló {tképzési, tov{bbképzési igények 
megvalósul{s{t. 
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2016. évi tervek… 

Közlekedésbiztons{g és ellenőrzés 

• Biztons{gi képzések szervezése 
 
 
 
 
 

• Ellenőrzések lebonyolít{sa 

Olyan képzések megszervezése, lebonyolít{sa, amelyek segítik a 
tagszervezeteket a biztons{gos, az előír{sokat teljes mértékben betartó, 
ugyanakkor minél eredményesebb és hatékonyabb működésben. 

Olyan ellenőrzések megszervezése, melyek tapasztalatai alapj{n 
javítható a szolg{ltat{s színvonala (pl. tachogr{f korongok 
ellenőrzése) 
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2016. évi tervek… 

VOLÁN brand ismertségének fenntart{sa, növelése 

• a személysz{llít{si közlekedési szakma elismerésének 
elősegítése. 

• I. Nemzetközi Oldtimer 
Buszfesztiv{l szervezése 
 



T{rsadalmi szerepv{llal{s 

VOLÁN Egyesülés kalandos hétvégék…. 

…. a Holnapocska T{borban program, Zalaszabarban. 

• 2016. {prilis 15-17. 
• 2016. {prilis 22-24. 
 

Hétvégenként 43 gyermek - 8 és 15 éves kor 
közötti- és két kísérő felnőtt vett részt a 
programban. 
 
A péntektől vas{rnapig tartó t{borban a 
VOLÁN Egyesülés tagszervezeteiben 
dolgozó, gyermeküket egyedül nevelő 
szülők és a 3 vagy többgyermekes csal{dok 
gyermekei jelentkezhettek. 



Köszönöm a figyelmet! 
 

  

     

www.volanegyesules.hu  
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