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I. Volánok és piacnyitás
A cégcsoport bemutatása

• 2005. január 1-től közszolgáltatási szerződések alapján, az állam
többségi tulajdonában végzik a menetrendszerinti helyközi és helyi
autóbuszos személyszállítást.
• A 2012-ben kezdődött regionalizációs folyamat lezárásaként 2015-ben
beolvadtak a 7 régiós közlekedési központba.

• Jellemző mutatók:
•
•
•
•
•
•

99,9-os hálózati lefedettség
360 millió km teljesítmény/év
440 millió utazás/év
Közel 100 településen helyi közlekedés
6600 db autóbusz
18 ezer munkavállaló

996 település érhető el
vasúttal is – a Volán
csaknem 3500-at ér el

I. Volánok és piacnyitás
A cégcsoport bemutatása

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. alapítása és jogelődei
•
•
•
•

•

Alapítás: 2012. nov. 20. (cégbírósági bejegyzés: 2013.febr.01.) a Volántársaságok regionalizációjának folyamatában
Jogelődök: Borsod Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt., Szabolcs Volán Zrt.
Összeolvadás: 2015. január 15.
Főbb erőforrások az összeolvadáskor:
- 1089 autóbusz, átlagéletkor 13,9 év
- 21 autóbusz-állomás és 12 műszaki-forgalmi telep
- 3203 munkavállaló
- 7250 járat (munkanap, helyközi)
2015. szeptember 9-ével az Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. 100%-os állami tulajdonú társaság lett.

I. Volánok és piacnyitás
A cégcsoport bemutatása

A belföldi helyközi közösségi közlekedés
teljesítményeinek megoszlása a szolgáltatók között
(MODAL-SPLIT)
utaskilométer alapján

utasszám alapján

0,08%

0,11%

22,19%
40,03%

42,80%
11,15%

66,55%

17,09%

VOLÁN autóbusz
Vasút

Egyéb autóbusz
Hajó

I.

Volánok és piacnyitás
Piacnyitás – miért?

A helyközi autóbuszos közszolgáltatási szerződések 2016. december 31-én lejárnak, a
szolgáltatók jelenleg további információkkal nem rendelkeznek.
1370/2007/EK rendelet:
- Nyílt versenyeztetési eljárás kül- és belföldi szolgáltatók részére
- Közvetlen odaítélés feltételei nem adottak, az érintett közszolgáltatási szerződések éves
becsült átlag értéke meghaladja az
- 1.000.000 EUR vagy a 300.000 km, illetve a
- 2.000.000 EUR vagy a 600.000 km volument
- Objektivitás, diszkriminációmentesség, átláthatóság kritériumai és a versenyjog
követelményei szerint
- 1.400 mrd Ft-os szolgáltatási érték
- 10 éves közszolgáltatási szerződés
- A menetrend kialakítása állami monopólium marad
Célok:
- A szolgáltatás hatékonyságának, minőségének javítása
- A közlekedésszervezés átláthatóságának fokozása
- Eszközpark és infrastruktúra fejlesztése
- A fokozódó versenynek köszönhetően a fogyasztók számára a lehetőségek bővülése

I.

Volánok és piacnyitás
Adottságok és esélyek

A Volánok előnyei, erősségei:

- Ismerik a kereslet alakulását, követni tudják, sőt egyes eseteket leszámítva
előre ki is tudják számítani
- Képesek kielégíteni a jelentkező igényeket mennyiségileg, sőt az alapvető
minőségi igényeknek/elvárásoknak is megfelelnek
- Szükségleteknek megfelelő műszaki háttérbázis
- Képzett és gyakorlott szakembergárda
- Részben vagy egészben tulajdonolt autóbusz-állomások
- Adott forgalomirányítási rendszer
- Hely és piacismeret
- Szervezési és üzemeltetési tapasztalat
Olyan háttérrel és bázissal rendelkeznek a hazai piacon, melyek sok
tekintetben előnyt jelenthetnek a piaci versenyben, esélyt kínálnak a
piacon maradásra, és ott meghatározó szerep betöltésére.

I.

Volánok és piacnyitás

Adottságok és problémák

• Humáninfrastruktúra pótló szerepéből adódóan az autóbusz közlekedés
meghatározó jelentőséggel bír a lakosság helyváltoztatási igényeinek
kielégítésében.
• Az alkalmazott utazási kedvezmények tradicionális jellegűek,
szociálpolitikai indíttatásúak, s a népesség jelentős részének
megfizethetővé teszi a szolgáltatást.
• A finanszírozás adott rendszerében nem képződik elegendő forrás az
autóbusz állomány megújításához.
• Az árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj támogatás rendszere a jegyés tarifarendszerrel együtt reformra érett, az elektronikus
jegyrendszer bevezetése elodázhatatlan.
• Az utazások
számának trendje a helyközi közlekedés jellemzően
stagnáló vagy csökkenő, a helyi közlekedésben inkább csökkenő.

I. Volánok és piacnyitás
Szükséges vagy folyamatban levő fejlesztések

ITS:
- forgalomirányítási központok és rendszerek,
- utasforgalom dinamikus kiszolgálása/tájékoztatása
Infrastruktúra:
- autóbusz-állomások,
- intermodális csomópontok,
- közösségi közlekedési folyosók

Szolgáltatási színvonal:
- tarifaközösség,
- menetrend összehangolása,
- elektronikus jegy- és bérletrendszer,
- igény alapú tömegközlekedés,
- közlekedési szövetségek,
- járműmodernizáció

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Általános bemutatás – működési terület

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Fő célok, feladatok az összevonás kapcsán

• leányvállalatok szervezetének és működésének egységesítése,
• folyamatok kialakítása, informatikai összehangolása,

• járművek, anyagok, alkatrészek, technológiák tipizálása,
• közvetlen költség racionalizálása,
• anyagellátás biztonságának javítása,
• adminisztrációs tevékenységek költségének csökkentése,
• egységes beszerzési, pályázati tevékenység és minőségbiztosítási
rendszer
• menetrend-optimalizáció, redundanciák kiszűrése,

• utastájékoztatási rendszerek összehangolása,
• forgalomirányítási rendszerek összehangolása,
• e-ticketing.

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Általános bemutatás – működési terület jellemzői

Hajdú-Bihar
megye

SzabolcsSzatmárBereg
megye

Összesen

7 249

6 211

5 936

19 396

692 711

538 037

560 429

1 791 177

Települések száma (db)

358

82

229

669

Autóbusz közlekedéssel
kiszolgált települések
száma (db)

356

82

226

664

Autóbusz közlekedéssel
kiszolgált települések
aránya (%)

99,5

100,00

98,7

99,3

Vasúti közlekedéssel
kiszolgált települések
száma (db)

92

33

83

208

Vasúti közlekedéssel
kiszolgált települések
aránya (%)

25,7

40,24

36,2

31,1

Alapterület (m2)
Lakosság száma (fő)

Borsod-Abaúj
Zemplén
megye

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Menetrend szerinti személyszállítás főbb adatai

Autóbuszvonalak száma: 419 regionális és 15 országos
Vonalhálózat: 5.442 km
Járatszám (iskolás napokon, átlagosan): 9.300 db
Érintett települések száma: 664 db
Elszállított utasok száma (2015.): 78,6 millió fő
Utaskilométer-teljesítmény: (2015.): 1.417,9 millió utaskm
Kilométer-teljesítmény (2015.): 58,38 millió km
Közösségi közlekedéssel kiszolgált lakos szám: 1.791,2 ezer fő
Helyi közlekedés: Nyíregyháza, Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros,
Balmazújváros, Hajdúszoboszló

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyi közszolgáltatás jellemzői

Jogszabályi környezet:
 1370/2007/EK rendelet
 2012. évi XLI. törvény
Forgalmi jellemzők

Autóbuszvonalak száma
(db)
Indított autóbuszjáratok
száma (db/év)
Hasznos teljesítmény
(ezer km/év)
Autóbuszok száma (db)

Nyíregyháza

Ózd

Kazincbarcika

Tiszaújváros

Balmazújváros

Hajdúszoboszló

34

24

8

4

3

3

406 445

65 127

21 939

22 250

6 023

22 026

3 706,4

354,9

95,5

103,5

64,5

94,1

84

15

5

4

2

2

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyi közszolgáltatás:
Elvárások, aktuális feladatok, célkitűzések

 A helyi közlekedés ellátásával összefüggő 2016. évi támogatási igényekről az
önkormányzatok tájékoztatása, társaságunk Üzleti Tervében meghatározottak
alapján, az önkormányzatok 2016. évi költségvetésében való tervezés miatt.
 Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás
keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben
menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
 Nyíregyháza, Ózd és Kazincbarcika városok helyi közlekedésével
kapcsolatos, 2016. december 31-én lejáró közszolgáltatási szerződések miatt,
kiírásra kerülő pályázati eljárásokban való részvételünk előkészítése,
pályázatok határidőre történő beadása.

 Konstruktív együttműködés az önkormányzatokkal, hatékonyságnövelő
intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi
közlekedés érdekében.

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi közszolgáltatás jellemzői
Jogszabályi környezet:
 Közszolgáltatási szerződés
 2012. évi XLI. Törvény
 2016/2017. menetrendi
évre
vonatkozó felhívás

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi közszolgáltatás:
Elvárások, aktuális feladatok, célkitűzések 1.
 Optimalizált menetrend kialakítása, redundanciák kiszűrése, szinergia hatások
kiaknázása, a menetrendtervezés és készítés folyamatainak összehangolása.
 A közlekedési jegyzékekben jelenleg rendszeresített másodrész járatpárok
felülvizsgálata, szükségesség esetén menetrendbe történő beépítése.

 A vasútvonal felújításából eredő vágányzári menetrendek miatt a vasúti
csatlakozások biztosítása a működési terület állomásainál.
 Az utazási igények változása alapján a kapacitás-kibocsátás felülvizsgálata, a
felszabaduló kapacitások felhasználása a zsúfoltságok kezelése érdekében,
továbbá a járműférőhelyek utasszámhoz történő hozzáigazítása.
 2016.évben elektronikus alapú utasforgalmi felmérés előkészítése és végrehajtása a
KTI-vel együttműködve, az utasszámlálási adatbázis bővítése céljából.
 A miskolci telephelyű Robert Bosch Kft.-ben dolgozók utazásának biztosításához a
menetrend szerinti autóbuszos eljutási lehetőségek fejlesztése vagy műszakhoz
történő igazítása.
 Az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése keretében a projektben
résztvevők szállításával összefüggő feladatok ellátása.

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi közszolgáltatás:
Elvárások, aktuális feladatok, célkitűzések 2.
A szolgáltatási szint mérés (SLA) bevezetése és kiterjesztése
•SLA: A Megrendelő és a Szolgáltató közötti minőségösztönző rendszer (Service
Level Agreement)
•Megrendelői elvárások kiterjednek:
• a járművek, az utasok kiszolgálását végző létesítmények(állomások és
megállóhelyek) tisztaságára,
• a járatok menetrendszerűségére,
• a megbízható utastájékoztatásra.
•Bevezetés folyamata:
• első ütem: 2015. április 1. (menetrendszerűség, utastájékoztatás)
• második ütem: 2016. január 1. (utasforgalmi létesítmények és személyzet
ellenőrzési mérésével kiegészítve)
•Mintavételi érték az MSZ EN 13549:2001 szabvány C1 táblázatának 1. fokozatú
mintanagysága szerint(261 járat/hónap, utasforgalmi létesítmény 20 db/hónap)
•Cél: hosszú távú, reális ütemű, stabil minőségfejlődés

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Járműállomány

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Járműállomány gyártmány szerinti megosztása
AZ ÉMKK HELYKÖZI ÁLLOMÁNYÚ AUTÓBUSZAINAK GYÁRTMÁNY SZERINTI MEGOSZLÁSA
2015.12.31.

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Járműbeszerzés elmaradásának hatásai

HELYKÖZI ÁLLOMÁNY ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA 2015. 12. 31.

0-5 év közötti járművek: 43 db 4 %
5,1-10 év közötti járművek: 316 db 33 %

10,1-15 év közötti járművek: 232 db 24 %
15,1-20 év közötti járművek: 167 db 17 %
20,1-25 év közötti életkorú járművek: 19 db 2 %
25 év fölötti életkorú járművek: 193 db 20 %

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Járműbeszerzés elmaradásának hatásai

HELYI ÁLLOMÁNY ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA 2015. 12. 31.

0-5 év közötti járművek: 0 db 0 %
5,1-10 év közötti járművek: 31 db 27 %
10,1-15 év közötti járművek: 34 db 29 %
15,1-20 év közötti járművek: 18 db 17 %
20-25 év közötti életkorú járművek: 3 db 2 %
25 év fölötti életkorú járművek: 29 db 25 %

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Gazdálkodási adatok 2015.

Megnevezés
Nettó árbevétel
Egyéb bevétel
ebből: ellentételezés önkormányzattól
Központi költségvetési támogatás (helyi)
Központi költségvetési támogatás (helyközi)
Üzemi ráfordítás
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény
Menetrend szerinti helyi
Menetrend szerinti helyközi
Egyéb forgalom-fajta
Egyéb tevékenység

Tény 2015. (eFt)
18 445 351
7 877 096
567 924
67 803
6 763 251
26 305 822
266 706
-179 779
-7 458
79 469
-269 634
272.024
11 472
65 607

II. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Gazdálkodási tervadatok 2016.

Megnevezés
Nettó árbevétel
Egyéb bevétel
ebből: ellentételezés önkormányzattól
Központi költségvetési támogatás (helyi)
Központi költségvetési támogatás (helyközi)
Üzemi ráfordítás
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény
Menetrend szerinti helyi
Menetrend szerinti helyközi
Egyéb forgalom-fajta
Egyéb tevékenység

Terv 2016. (eFt)
17 776 446
9 427 681
919 559
67 803
8 152 727
26 714 923
286 336
-216 271
0
70 064
18 225
2 878
1 480
47 481

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Piacnyitásra való felkészülés

• A Kormányzat a jövőben is nagymértékben támaszkodni kíván a VOLÁN
társaságok – most már régiós közlekedési központok - tevékenységére.
• A VOLÁN társaságok átalakításának, régiós összevonásának az volt az
alapvető célja, hogy átláthatóbb, költséghatékonyabb, racionálisabb
működésű céggé alakuljanak, melyek versenyképesség szempontjából
felkészültebben várhatják a 2017. január elsejei piaci liberalizációt,
• 2017. évi piaci liberalizációra történő felkészülés érdekében széleskörű
jármű-modernizációs program végrehajtása szükséges, továbbá a
tervezési irányelvekben megfogalmazottak szerint költségoptimalizálásra
kell törekedni.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Járműállomány modernizációja
Beruházási előtervünk mindösszesen 13,018 milliárd Ft értékű beruházással
számol, melyből 12,463 milliárd Ft értékben autóbusz-beszerzést tervezünk
megvalósítani a következő főbb paraméterek alapján:
• Járműállományunk 2015. december 31-én összesen: 1.087 db autóbusz

• 2016. évben tervezett selejtezések:

195 db autóbusz

• 2016. évben tervezett beszerzések melyből:

175 db autóbusz

•
•
•

Új jármű:
Újszerű, 2 éves jármű:
Használt jármű:

• 2015. évről áthúzódó beszerzések:
• Járműállományunk 2016. december 31-én összesen:

78 db autóbusz
69 db autóbusz
28 db autóbusz

20 db autóbusz
1.075 db autóbusz

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Járműállomány modernizációja
A járműállomány modernizációs programjának végrehajtása esetén a helyközi
állományban lévő autóbuszok átlagéletkora 14,61 évről 10,39 évre csökken.
HELYKÖZI autóbuszok statisztikai életkor szerinti megoszlása 2015. 12. 31.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Járműállomány modernizációja

HELYKÖZI autóbuszok statisztikai életkor szerinti tervezett megoszlása
2016. 12. 31.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Közlekedésinformatikai fejlesztések
– Utastájékoztató rendszerek egységesítése
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ működési területén korábban
megvalósult ROP projektek:

A fejlesztések eltérő szerkezetben és adattartalommal történtek, aminek
következménye, hogy a különböző utastájékoztatási perifériák egységes kezelése
jelenleg nem megoldott.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Közlekedésinformatikai fejlesztések
– Utastájékoztató rendszerek egységesítése
Társaságunk tekintetében a forgalmi rendszerek (menetrend, forda, díjszabás,
forgalmi információ, vezénylés, menetlevél) egységesítésre kerültek, aminek
következtében közös adatbázisban, szerkezetben és rendszerben történik a
csatlakoztatott további belső és külső rendszerelemek adatokkal való kiszolgálása
(pl. TM1 kontrolling rendszer, utastájékoztató felületek, Transmodel adatbázis,
Cdata országos menetrendi kereső, stb.).
Az adatok rendszerszintű kezelése esetében további feladatként jelentkezik az
alkalmazott Transmodel szabvány minden adatelemre történő kiterjesztése,
valamint az egységesítésből fakadó különbségek megszüntetése.
Borsod Volán Zrt.

Hajdú Volán Zrt.

Szabolcs Volán Zrt.

Transmodel audit megtörtént

igen

nem

igen

Központi szolgáltatást igénybe vesz

igen

nem

nem

Valós idejű adatot biztosít a központ felé

igen

nem

nem

Valós idejű adatot biztosít más irányba

nem

nem

igen

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Közlekedésinformatikai fejlesztések
– Üzemanyag szintjelző rendszer teljes körű bevezetése
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. fedélzeti üzemanyag szintjelző berendezései:

Társaságunk - elsősorban - az
alkalmazott
üzemanyagvisszatérítési
rendszer
alapadatainak
pontos
biztosítása, valamint a társaság
költséghatékony
gazdálkodásának
fenntartása
céljából a fedélzeti üzemanyag
szintjelző
eszközök
alkalmazását
a
teljes
járműállományra
tervezi
kiterjeszteni.
Folyamatban van a jelenlegi eszközállomány, a már korábban telepített részrendszerek,
illetve az újonnan beszerelendő szintmérő eszközök integrálását és jövőbeli egységes
rendszerben történő használatát biztosító műszaki illetve informatikai megoldás
meghatározása, mely alapján a fejlesztés integritása és egységes működési környezetének
kialakítása megtörténhet.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Közlekedésinformatikai fejlesztések
– Fedélzeti jegykiadó-gépek
Társaságunk jelenleg az alábbi fedélzeti jegykiadó eszközöket használja működési területén:

A jelenleg hatályos jogszabályok és rendeletek alapján 2018. január 1-től fedélzeti jegyadó
eszközeink tekintetében két lehetőség kínálkozik:
online pénztárgépek teljes körű bevezetése
pénztárgépnek nem minősülő jegyadók bevezetése
A fedélzeti eszközpark tekintetében a vonatkozó rendeletek miatt az eszközpótlás, valamint
az adómemória csere a jövőben már nem kivitelezhető, így a folyamatos meghibásodások,
valamint a betelő fekete-dobozok miatt a jelenlegi helyzetben az állománynál az elkövetkező
időszakban az eszközök átalakítása válik szükségessé.
Ez egy folyamatosan jelentkező, a megszokottnál magasabb költséget indukáló
karbantartási kötelezettséget jelent, mely eredményeképpen az egyébként forgalomból
kivonni kényszerülő eszközök újra hasznosítása megoldható, biztosítva ez által a
jogszabályoknak megfelelő és zavartalan jegyadási kötelezettség további működtetését.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Közlekedésinformatikai fejlesztések
– E-ticketintg, bizományosi hálózat fejlesztése
• E-ticketing: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében bevezetett Elektra Hungária
2.3 szabványnak megfelelő teljes körű chipkártya rendszer kiterjesztése
tervezett régiós szintre, melynek alapjai (díjtermék, Trav, ...stb., törzsek)
egységesítésre kerültek, a régió két további megyéjében alkalmazott HCLINEAR jegykiadók eszközillesztése problémamentesen megoldható.
A
bérletkártya kezelés hardver elemek fejlesztését teszi szükségessé az elővételi
számítógépek, fedélzeti eszközök és a bizományosi hálózat tekintetében. A
régiós igények kielégítésére elengedhetetlen a meglévő kártyakiadó központ
bővítése vagy új kártyakiadó központok létesítése.
• Bizományosi hálózat fejlesztése: a társaság értékesítőhálózatának teljes körű
gépesítése, központi informatikai adatkiszolgálása miatt szükségszerű. A
fejlesztés a hatályos személyszállítási törvényben foglalt adatrögzítési és
tárolási előírások miatt is indokolt, ugyanis a bevételi adatokat csak úgy lehet a
törvényben előírt struktúrában rögzíteni. A fejlesztést célszerű a chip
kártyarendszerre vonatkozó kiterjesztési, illetve megvalósítási munkálatok
függvényében, azzal párhuzamosan, vagy az után végezni, mivel a telepítendő
eszközök és az azokkal végezni szándékozott feladatok és funkciók nagyban
függnek az olvasandó kártya struktúrájától, illetve egyáltalán annak
rendelkezésre állásától.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Közlekedésinformatikai fejlesztések
– Országos rendszerekhez csatlakozás

Országos rendszerekhez (NESZIP, NEJP, NEK) való
feltételeinek a megteremtésével kapcsolatos fejlesztések:
A rendszerfejlesztések
megbecsülhető.

volumene

és

kiterjedése

csatlakozás

egyelőre

nem

Az országos rendszer felépülése, valamint a feltételek ismerete után lehet a
régiós társasági rendszerek kapcsolati elemeinek meghatározását
elvégezni, illetve a szükséges rendszerfejlesztéseket meghatározni.
Valószínűsíthető, hogy a csatlakozási követelmények érinteni fogják a
forgalmi rendszerek teljes körét (menetrendi rendszer, bevételi rendszer,
kártyarendszer, stb.), így számos fejlesztés válik majd szükségessé.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Közlekedésinformatikai fejlesztések
– Diszpécserközpont fejlesztése

Diszpécserközpont létrehozása, valósidejű adatok egységes szolgáltatása:
Ennek előfeltétele a forgalmi rendszerek fejlesztéseinek megvalósítása, illetve
egy közös, régiós diszpécserközpont kialakítása. A valós idejű adatok teljes körű
rendelkezésre állása esetén, egy platformon, összevontan, redundáns
adatok nélkül nyílik lehetőség az alábbiak bevezetésére:
• központi diszpécserközpont által használt forgalomirányítási rendszer,
mely minden ÉMKK által indított járatot, valamint azok real-time adatait is
tartalmazza, és azokat egységes szerkezetben, közös felületen jeleníti
meg
• összevont Internetes utas-tájékoztató rendszer, a korábbi társasági
rendszerek adatainak integrációjával
• egységes, közös, egyéb platformokon működő tájékoztató, vagy elővételi
rendszerek (pl.: Android, stb.)
• későbbiek során megvalósítandó országos utazástervező rendszerekhez
való csatlakozás

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Egyéb feladatok
Az egybeolvadt társaság működésének további konszolidációja:
• A társaság belső szabályzatainak elkészítése, szükség szerinti
aktualizálása,
• A központosított anyagbeszerzések kezelése 2016. évi beszerzési
tevékenységen belül a központi „in-house” beszerzések társasági
folyamatához való illesztése,
• Az MVM KONTO projekt elősegítése a társaságok pénzügyi, számviteli és
HR
folyamatainak hatékonyságfejlesztésére,
• Energia monitoring működtetése az energiaköltségek csökkentése
érdekében,
• Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és a végrehajtásra
vonatkozó 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletnek való társasági szintű
megfelelés
A társaság 2016. éves üzleti tervének teljesítése:
• Helyközi-, helyi közlekedés és valamennyi egyéb tevékenység tekintetében
alapvető elvárás a pozitív eredmény.

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Egyéb feladatok

Nyíregyháza helyi közlekedés finanszírozási problémái:
•

A bevételekkel nem fedezett költségek teljes ellentételezése a 2011. éves
megállapodást követően 2012. évtől nem valósult meg.

•

Az ellentételezés megoldására folyamatban vannak a tárgyalások - az MNV
Zrt. bevonásával - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Helyi közszolgáltatási szerződések lejárata (2016. december 31.), pályázás:
• Nyíregyháza
• Kazincbarcika
• Ózd
(Hajdúszoboszlói szerződés: 2018. dec. 31-ig
Balmazújvárosi szerződés: 2019. máj. 31-ig
Tiszaújvárosi szerződés: 2019. dec.31-ig)

III. Feladatok a piacnyitás előtt és alatt
Egyéb feladatok

Részvétel a megyeszékhelyek
tervezett intermodális
csomópont-projektjeiben

Debrecen

Miskolc

Debreceni Intermodális Közösségi Közlekedési
Központ (IKKK) főbb paraméterei













Magyarország Kormánya a 320/2012. (VIII.30.) Kormányhatározattal
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította
A teljes kivitelezés költsége nettó 18 Mrd Ft értékhatáron belül valósul meg
a mostani MÁV-állomás területén kerül megvalósításra, a jelenlegi
főépület átalakítva megmarad, két új szárny épül hozzá
a 4-es főút Nagyállomás előtti szakaszának lesüllyesztésére, térszín alá
vitele
A helyközi és helyi autóbusz-állomások elkülönülten, de egy szinten (-1
szint) kerülnek kialakításra, villamos fejvégállomás a felszínen
17 induló és érkező helyközi kocsiállás, 20-22 db jármű rövidtávú
tárolóhely
-2. szinten a közös helyi és helyközi bérletpénztárak, forgalmi és szociális
kiszolgáló üzemi helyiségek
390 férőhelyes személygépjármű parkoló, parkolás három szinten
Felszínen rendezett, parkosított sétatér
150 férőhelyes B+R tároló, K+R, taxiállomás

Általános helyszínrajz (Debrecen IKKK)

Miskolci Intermodális Csomópont (IMCS)
főbb paraméterei













Kivitelezési terveinek elkészítését a RODEN Mérnöki Iroda Kft. végzi
A projekt állami támogatási költsége a Modern Városok Program keretében
nettó 7,5 Mrd Ft-ban lett maximalizálva
Vasútállomás épülete előtt parkosított terület, illetve Szinva terasz kialakítása
A tér alatt egy 150 férőhelyes, illetve az állomás épületétől balra eső területen
további 100 férőhelyes személygépjármű parkoló
A 3-as út az állomás előtti teret keresztezve, térszint alatt halad
Baross Gábor utca irányai szétválasztva, két ágon keresztül kapcsolódik be,
jobb oldali ágán a villamosvágány, a bal oldali ágán a későbbi tramtrain
kapcsolat kialakítása
2 db több szintes, galériás intermodális csarnok
32 db induló + 5 db érkező megállóhely, MVK Zrt-vel közösen
35 férőhelyes tárolóhely, villamos hurokvágány
B+R tároló, aluljáróban jegypénztárak
Kb. 260 m2 területigényű szolgálati épület (kiegészülve az MVK Zrt. hasonló
nagyságú igényével)

Helyszínrajz (Miskolc IMCS)

Köszönöm a figyelmet!

