






A Levegő Munkacsoportnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz intézett 
kérdéseire az Autóbusz Rekonstrukciós Programiroda az alábbi válaszokat adta. 
  

 
 
 

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett 
kérdésekre 

 
 

1) Szeretném megtudni, hogy ha július 1-től elindult a program, azóta mi történt?  
Ki lett a miniszteri megbízott? 

 
A Buszrekonstrukciós Program 2009. júliusi létrehozásakor kettős cél vezérelte a Kormányt: 

1. A hazai közúti közösségi közlekedésben szerepet vállaló állami és önkormányzati 
tulajdonú vállalatok autóbuszflottájának elöregedése miatt egyre sürgetőbbé váló 
rekonstrukciós igény kielégítése. 

2. A járműipari akcióterv prioritásainak és intézkedési tervéhez illeszkedően az 
autóbuszgyártó- és beszállító ipar megerősítése, az iparág munkahelymegtartó 
képességének javítása, fejlesztése. 

A program az NFGM és az ITDH által biztosított szervezeti keretek között indult el, a program 
felelőse miniszterelnöki megbízottként Dr. Fórián István. 
 
A Program hasznai várhatóan több szinten, komplex módon járulnak hozzá az iparági szereplők 
érdekeinek teljesítéséhez. 
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Megállapítható, hogy magyar autóbuszipar egészen a rendszerváltozásig Európa egyik 
legkomolyabb bázisa volt. Ez részben abból adódott, mert a KGST-én belüli 
gyártmányszakosodás miatt mi voltunk a végtermék kibocsátók, másrészt, mert állami 
eszközökkel támogatott iparfejlesztés is segítette az autóbuszgyártást.  
Az autóbuszgyártás magas szellemi potenciállal rendelkező iparág, a szociális szükségletek 
kielégítésére szolgál (a közösségi közlekedés ilyen), komoly exportlehetőségekkel rendelkezik, 
ráadásul kiterjedtsége miatt komoly munkahelymegtartó és munkahely-bővítő szerepe is van.  
Az autóbusz felújítási projekt pilot-jaként egy közúti közösségi szolgáltató egy meghatározott 
járműtípusának teljes felújítását célozza. A pilot tapasztalatai utána kiterjesztendők a többi 
közúti közösségi szolgáltatóra is. 
 
A pilot projekt célja, hogy 

• javuljon a hazai busszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatási 
színvonala a buszok rekonstrukciójával; 

• hazai munkaerőt alkalmazó, magyar tulajdonú buszgyártó, -javító, -korszerűsítő, 
vállalkozások fejlődjenek, szállító pozíciójuk erősödjön. 

 
A környezetvédelmi szempontok hangsúlyos helyen szerepelnek a rekonstrukció 
célrendszerében, mindenképpen prioritás a kevesebb károsanyag-mennyiséget kibocsátó 
motorokra történő csere. Az autóbuszok által okozott környezetszennyezés csökkentése, a 
felújítás eredményeként a legkorszerűbb főegységekkel felszerelt, az érvényben lévő 
környezetvédelmi normáknak megfelelő autóbuszok kialakítása. 
 
A pilot projekt megközelítés a következő módszertan alkalmazását jelenti: 

1. Egy kiválasztott üzemeltető és két konkrét kiválasztott járműtípus esetében a 
rekonstrukció műszaki tartalmát, az indokolt költségszintet, a rekonstrukció 
finanszírozási, jogi háttérfeltételeit, valamint a rekonstrukció megvalósítási tervét.  

• Kiválasztott üzemeltető: BKV Zrt. 
• Kiválasztott járműtípus: IK 412 és IK 415 

2. A konkrét példa alapján javaslatot teszünk a széles körű kiterjesztés modelljére, azaz a 
rekonstrukció módszereinek (beleértve a felújítás, a korszerűsítés és a csere) 
kiterjesztésére a teljes üzemeltetői szektorra és a szóba jöhető összes típusra. 

 
A projektbe a BKV Zrt. tehát üzemeltetőként, információszolgáltatóként lett bevonva.  
Ugyanakkor a programról már kapott tájékoztatást az NFÜ, valamint az MNV, mint a Volán 
vállalatok tulajdonosi jogkörét gyakorló intézmény. Több szakmai egyeztetésre is sor került az 
említett szervezetekkel a forráskutatás érdekében. 
Rajtuk kívül a MABUSZ (Magyar Autóbuszgyártók Szövetsége) mint a hazai gyártók 
érdekképviseleti szerve lett bevonva és kapott tájékoztatást a programról. Dr. Fórián István a 
2009. szeptember 3-4-én megtartott Autóbusz Szakértői Fórumon (rendező: Gépipari 
Tudományos Egyesület és Széchenyi István Egyetem, Győr) adott tájékoztatást a szélesebb 
értelemben vett szakmának és ágazatnak a program céljairól. 
 
A program, illetve a pilot projekt egyelőre az akciótervezési szakaszban jár, a következő 
munkaeredményekkel: 

• Rekonstrukció műszaki, üzemeltetői követelmények meghatározása 
• Rekonstrukció forrásigényének meghatározása 
• A program számára lehetséges finanszírozási, pályázati források felmérése 
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2) Melyek azok a hazai cégek, amelyek részt vehetnek az autóbuszok felújítási 
programjában? Ezen területen foglalkoztatnak-e külföldi cégeket is? 

 
Üzemeltetői oldalról az állami, illetve önkormányzati tulajdonú cégeket tervezzük bevonni a 
programba. Ipari oldalról szintén a hazai termelői bázissal, hazai munkahelyteremtő és fenntartó 
képességekkel rendelkező vállalatokat vonunk be a programba. 
Tehát új járműveket importként behozó vállalatokat, illetve külföldi vállalatokat nem vonunk be 
a munkába. 
 
 
3) A hazai gyártó kapacitást mennyire kötik le új buszok vásárlása esetén? 
 
Egyértelmű cél, hogy a közbeszerzési és EU jogszabályok betartásával, de a lehetőségek 
maximális kihasználásával a magyar vállalatok kapacitásait kösse le a rekonstrukciós program, 
akár felújításról, akár korszerűsítésről, akár új jármű cseréről beszélünk. A szektorban 
üzemeltetett járművek műszaki színvonalának, átlagéletkorának érezhető javításához szükséges 
beszerzések, vagy korszerűsítések döntő többségét a magyar gyártókapacitások képesek 
kielégíteni. A problémát inkább a rekonstrukció finanszírozási oldala jelenti, kevéssé a magyar 
gyártókapacitások. (A következő években minimum évente nagyságrendileg 500 új járművet 
kellene felvennie a BKV-nak és a Volánoknak az érezhető javuláshoz, ezt a magyar buszgyártás 
képes lenne teljesíteni.) 
 
 
4) Az új buszok beszerzésénél mennyi lesz a külföldről behozott és mennyi a 

hazai busz? 
 
Ez ebben a pillanatban nem lehet pontosan megválaszolni, egyértelmű cél a hazai buszok 
arányának maximalizálása. (ld. 3. kérdésre adott válasz) 
 
 
5) Ebben a programban az állam csak koordinál, vagy költségvetési forrásokat is 

bevon? Mekkora összegről lesz szó összesen, s ha állami hozzájárulás is lesz, 
akkor az mekkora lesz? 

A program egyik célja, hogy azonosítsa a bevonható költségvetési, illetve EU-s forrásokat. 
Pontos összegeket egyelőre nem időszerű mondani.  
 
 
6) Már elindult a program, ezért kérdezem, jelenleg mennyit költöttek, hány buszt 

sikerült felújítani, illetve hány új busz beszerzése történt meg, és azokat mely 
cégektől rendelték meg. 

 
A program munkaterve szerint 2009. szeptember végén fog kormányelőterjesztés formájában 
javaslatot és akciótervet adni a rekonstrukció módjára, ütemezésére, a szükséges finanszírozási 
források bevonására. 
 
 
7) A BKV miként vesz részt ebben a programban? Mint ismeretes, veszteséges, 

ráadásul a közvéleményt foglalkoztató végkielégítési ügyek is nehezítik 
helyzetét. Ezzel szemben a BKV járműparkja az egyik legrégebbi, ha nem a 
legrégebbi. 
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A projektbe a BKV Zrt. üzemeltetőként, információszolgáltatóként lett bevonva. A BKV tehát 
nem megrendelője a munkának. 
A rekonstrukciós pilotban a BKV két járműtípusát, a IK 412 és IK 415 választottuk a 
vizsgálatok alanyául. A kiválasztás mellett szóló érvek: 

• A BKV-nál, mint üzemeltetőnél viszonylag nagy darabszámmal fordul elő mindkét 
típus, illetve a többi közlekedési vállalatnál is rendelkeznek számos ilyen példánnyal. 

• Mivel a BKV flottában a többi típus vagy nagyon öreg (IK 260 és IK 280) vagy 
viszonylag új (Volvo-k), vagy éppen selejtezés alatt van (IK 405), ezért az említett 
típusokon kívül csak az IK 435 csuklós maradt, amelyet viszont azért nem elemeztünk, 
mert a többi közlekedési vállalatnál jóval kisebb darabszámban fordul elő. 

• A BKV-s IK 412 és 415 flotta jelenlegi életkora, műszaki színvonala alapból egyik 
rekonstrukciós opciót (felújítás, korszerűsítés, csere) sem zárja ki. 

 
2009. szeptember 7. 


