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A magyar vasút jöv őképe

Két opció maradt a közösségi közlekedés 
és a vasút mai helyzetében:

– bezárjuk és hazamegyünk

2

– bezárjuk és hazamegyünk
– létrehozunk olyan közösségi közlekedési 

kínálatot és részeként vasutat hozunk 
létre, mely vissza tudja nyerni utasait, 
amely egyértelm ű választás mind a 
munkába járás, mind például a Balatonra 
utazás szempontjából.

A VEKE utóbbit támogatja. Mi kell ehhez?



A helyközi és távolsági közösségi 
közlekedés

Probléma:
� MÁV-csoport és 24 Volán-társaság valós közös 

irányítás nélkül, egymással versenyezve
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Megoldás:
� Közös célrendszer, egységes szakmai irányítás, 

megrendelés
� Közös tarifarendszer, regionális közlekedési 

szövetségek
� Közös utastájékoztatás 
� Összehangolt menetrendek, egységes kínálat



Mi a vasút szerepe ebben a 
rendszerben?

A szolgáltatási színvonal és az utasszám 
növelésének kulcsterületei:

• Budapest és nagyobb 
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• Budapest és nagyobb 
városok vonzáskörzete, 
elővárosi forgalom 
• Távolsági és interregionális 
kapcsolatok
• Nemzetközi forgalom
• Helyközi közlekedési 
hálózat gerincelemei



A magyar vasút hét „f ő bűne”
1. Céltalanság – nincs jövőkép, nincs perspektíva, nincsenek reális stratégiai célok, 

kishitűség
2. Önsorsrontás – belső szabályozási akadályok és a szervezeti belharcok még a 

pénzbe nem kerülő utasbarát intézkedéseket is ellehetetlenítik
3. Igénytelenség – nem keresi a kiutat saját rossz helyzetéből, csak még több pénzt 

kér
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kér
4. Fejlődésképtelenség – a bizonyítottan jó ötletek is csak a félbemaradt kísérletek 

szintjéig jutnak (ITF, e-ticket), a rendszer a belső erőforrásait, szakembereit is 
képtelen kihasználni

5. Bezárkózottság  – azt hiszi, hogy csak belső célrendszerének és szervezeti 
erőviszonyainak kell alárendelni döntéseit, tekintet nélkül bármilyen külső szakmai 
vagy felhasználói, civil véleményre

6. Motiválatlanság – a rendszer egyetlen szintjén sem érzi át a döntései gazdasági, 
szolgáltatási eredményességére gyakorolt hatását és nem motivált az 
előrelépésre, örökösen a pénzhiányra hivatkozik

7. Némaság – nem kommunikál az utasokkal, nem kezdeményez, nem tájékoztat, 
nem keresi a kiutat saját válságából, nem reagál az utasok kritikájára és a 
társadalom kiábrándultságára



Mit tapasztal ebb ől az utas?

A vasúti személyszállítás:
� megbízhatatlan
� koszos
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� koszos
� drága
� lassú
� utálatos
Elkerülhetetlen a szemléletváltás és a gyökeres 

változás a vasút minden területén!



Megbízhatóság és menetrend
� a folyamatos és elviselhetetlen mértékű 

késéseket meg kell szüntetni, a 
forgalomirányítási és szervezési rendszer az 
alapokig hibás

� az utasok visszaszerzésére és az utasszám 
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� az utasok visszaszerzésére és az utasszám 
növelésére alkalmas kínálat szükséges

� a nem-ütemes menetrendek 5-15%-os 
utasvesztést eredményeztek, míg az ütemes 
menetrendek megállították vagy 
megfordították a csökkenést

� integrált, ütemes országos menetrend 
megalkotása a Dunántúlra történő 
kiterjesztéssel, a régióközpontok ütemes 
összeköttetésével, csatlakozások javításával



Járműpark ésszerű felhasználása és 
megújítása

� A teljes körű ütemes menetrenddel a
kibocsátás-növekedés ellenére a mai 
járműállomány 8%-a, 220 db kocsi 
selejtezhető.
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� Ésszerűtlen járműprojekteket felül kell 
vizsgálni – 3G IC kocsik, V43-as 
mozdonyok felújítása

� A járművek szolgáltatási színvonalát 
növelni kell (belső elrendezés, utasülés 
burkolata, konnektorok, WiFi, takarítás, 
tiszta WC, stb.)

� Célzott járműbeszerzéssel (villamos és 
dízel motorvonatok) további 
megtakarítások érhetők el – új 
motorvonat-beszerzési projekt indítandó!



Infrastruktúra

• Kirakatberuházások azonnali felülvizsgálata
• Menetrend-alapú pálya- és biztosítóberendezés-
fejlesztés
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fejlesztés
• Állomások és megállóhelyek

• akadálymentesség, építészet, kényelem, 
kereskedelmi funkció, utasvonzó központok, városi 
és közlekedési csomópont

• önkormányzatok bevonása

A megújított infrastruktúra üzemeltetése, karbantart ása 
kulcskérdés



Ferihegy vasúti megálló
2007. július 16.
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Ferihegy 
2010
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A MÁV-csoport átalakítása
• A vasút szolgáltatási színvonalának javításához, utasainak 

visszaszerzéséhez a Start alárendeltségének felszámolása
elkerülhetetlen (fejőstehén-jelenség, pályahasználati díj).

• Önálló pályavasút javasolt, mely érdekelt az állomási ingatlanok 
színvonalas fenntartásában és a lassújelek felszámolásában.
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színvonalas fenntartásában és a lassújelek felszámolásában.
• Utasszám növelésében és a hatékony működésében érdekelt 

önálló személyszállító társaság (esetleg regionális 
vasúttársaságok) szükséges, melynek a mai Trakció és Gépészet 
alárendeltje, de ezek piaci versenyeztetése is javasolt.

• A mai MÁV-központ igazgatási költségeinek lefaragása és a 
túlburjánzott szervezet letisztítása megtakarítást hoz:
• Indokolatlan 3-4000 fős apparátus, évi 20-30 milliárd forintos fenntartása

• Az új struktúrában is kulcskérdés a vállalatok közötti elszámolás, 
ami nem lehet a negatív motiváció eszköze – lásd: PHD



Tarifa- és kedvezménypolitikai jöv őkép
• Az árképzésben az egyéni közlekedés költségeiből 

kell kiindulni, a versenyképesség kulcskérdés
• Közös jegy- és értékesítési rendszer az országos 

vasút- és autóbusz-hálózatravasút- és autóbusz-hálózatra
• Értékesítési rendszer leépítésének visszafordítása, 

csatornák bővítése (internet, mobil, jegyautomata, 
stb.)

• Regionális tarifaközösségek
• Belföldi kötelező IC-felár eltörlése, helyette 

fakultatív helybiztosítás
• Kedvezményrendszer egyszerűsítése üzletpolitikai 

megfontolásokat is bevonva
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Berlin
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Stockholm Central
utascsarnok



Stockholm Central
peronok



Köszönöm a figyelmet!

Elérhet őség:
vitezy@veke.hu


