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HELYZETFELTÁRÁS 
NKS KAPOSVÁRI SUMP

• A gazdasági és közlekedési rendszer 
funkcionális térségi, átfogó elemzése

• Társadalmi-gazdasági előrejelzések

• Vonzáskörzet lehatárolás

• Társadalmi-gazdasági előrejelzések



• Közlekedési igények várható alakulása

• A közlekedési rendszer kínálati oldalának elemzése

HELYZETFELTÁRÁS 
NKS KAPOSVÁRI SUMP



• A közlekedési rendszer 
költséghatékonysági 
problémái

• A közlekedési rendszer 
finanszírozási 
problémái
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• 220 Mrd Ft

FORRÁS NATURÁLIA

• 30 Mrd Ft

• 150 Mrd Ft e- útdíj

• 55 Mrd Ft matrica

• 15 Mrd Ft központi 

költségvetésh

• 0,5 Mrd központi 

költségvetés

• 29,5 Mrd Ft 

önkormányzati 

költségvetés

• 31 ezer km

• 168 ezer km
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250 Mrd Ft 199 ezer km250 Mrd Ft

HELYZETFELTÁRÁS 
NKS KAPOSVÁRI SUMP
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I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmény

III/1 Egyéb bevétel - városi működési tám.

III/2 Egyéb bevétel - városi fejlesztési tám.

III/3 Egyéb bevétel - (normatív) állami
támogatás
III/4 Egyéb bevétel - fennmaradó

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI: Értékcsökkenési leírás

• Költségelemzések

• Finanszírozási források 
számbavétele

• Pénzügyi fenntarthatóság 
vizsgálata



KONCEPCIÓ  PRAGMATIKUSABBÁ 
FORMÁLÁSA

     Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) célrendszere (célfa)  
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Fő 
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Társadalmi szinten 

hasznosabb közlekedési 

szerkezet kialakítása  

     

Szállítási szolgáltatások 

színvonalának és 
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SUMP KERET JELLEGŰ CÉLRENDSZER

Átfogó társadalmi célok
People Planet Prosperity Partnership

Társadalom Környezet Gazdaság Partnerség

Közlekedési stratégiai célok

I: Mobilitási 
igények és 
döntések 
társadalmi 
hasznosság alapú 
befolyásolása -
mobilitásmenedzs
ment

K: Közösségi 
közlekedés 
ösztönzése, 
részarányának 
növelése

N: Nem motorizált 
közlekedés 
ösztönzése, 
részarányának 
növelése

M: A motorizált 
egyéni közlekedés és 
az áruszállítás 
fenntartható, városi 
térség fejlesztésével 
harmonizáló 
megoldásainak 
ösztönzése



KAPOSVÁRI SUMP CÉLRENDSZERE

I n t e l l i g e n s ,  Z ö l d ,  I n n o v a t í v  k ö z l e k e d é s

K1: Intelligens közlekedési háttér 
kialakítása K3: Fenntartható közlekedési módok  

alkalmazásának elősegítése

K2: Közlekedők döntéseinek, 
magatartásának fenntarthatóbbá 

tétele

K4: A motorizáció kedvezőtlen 
hatásainak csökkentése

K.1.1 Közlekedésszervezés illesztése a 
hatékony és a fenntarthatóságot támogató 
városirányítási rendszerbe 
(intézményrendszer, szabályozás, 
finanszírozás)

K.1.2 Intelligens közlekedési rendszerek 
alkalmazása, támogatása és 
összekapcsolása

K.3.1 Közlekedési módok 
összekapcsolása, intermodalitás javítása

K.3.2 Versenyképes közösségi 
közlekedés

K.3.3 Korszerű gyalogos és kerékpáros 
szolgáltatások és infrastruktúra javítása

K.2.1 Felhasználók egyéni közlekedési 
döntéseinek befolyásolását célzó 
eszközök alkalmazása

K.2.2 Közlekedők közötti partnerség, 
konfliktuskezelés és a közlekedési 
ismeretek általános bővítése

K4.1 Elektromos és más zéró 
emissziós egyéni közlekedési eszközök 
használatának ösztönzése, prioritása

K.4.2 Közúti közlekedés 
hatékonyságjavítása, szolgáltatási 
színvonalának fejlesztése a 
fenntarthatóság figyelembe vételével 

F e n n t a r t h a t ó

• FT1: Egészségi állapot 
javulása

• FT2: Társadalmi igazságosság, 
méltányosság javulása

• FT3: Biztonságérzet javulása
• FT4: Infokommunikációs 

társadalom

• FK1: Környezetterhelés 
csökkentése

• FK2: Környezetminőség 
javulása

• FK3: Erőforrásokkal való 
hatékony gazdálkodás, 
hatékony területfelhasználás

• FG1: Versenyképes gazdaság,
foglalkoztatottság

• FG2: Lakosság jólétének 
javulása

• FG3: Város jólétének 
növekedése, hatékony 
városgazdálkodás

• FP1: Gazdasági szereplők, 
lakosság, önkormányzat, 
kormányzat, társadalmi 
szervezetek együttműködése

• FP2: Nemzetközi kapcsolatok 
erősítése

Társadalom Környezet Gazdaság Partnerség 



BEAVATKOZÁSI ESZKÖZCSOPORTOK

A stratégia két beavatkozási eszközcsoportot azonosít a célok eléréséhez: 
• a menedzsment eszközöket: a közlekedési rendszer működési, szabályozási, 

finanszírozási és intézményi típusú eszközeit és

• a fejlesztési eszközöket: infrastrukturális, beruházási típusú fejlesztési eszközöket.
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MENEDZSMENT ESZKÖZÖK

Közfeladatok költséghatékony ellátása, hosszú távú, kiszámítható 
finanszírozása

Költséghatékony közszolgáltatások hosszú távú, kiszámítható 
finanszírozásának biztosítása

Az ösztönzési rendszer (díjak, támogatások, tudatformáló eszközök) 
összehangolt fejlesztése

Hatékony tervezési, szabályozási, intézményi, monitoring háttér biztosítása
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NKS FEJLESZTÉSI ESZKÖZEINEK PRIORITÁSA
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NKS STRATÉGIA 2030.

A stratégia fókuszai a 
következők:
forgalmi igényekhez igazodik, összekapcsolja a szállítási láncokat

társadalmi hatásokat optimalizál: ösztönzi a környezetileg fenntartható, 
gazdaságot, területi felzárkóztatást pozitívan befolyásoló közlekedési 
megoldásokat

költséghatékony és takarékos a fejlesztésekben: a kisebb fejlesztési 
költségű, nagyobb eredményt elérő, működésében fenntartható 
beruházásokat helyezi a középpontba

költséghatékony és takarékos a működtetésben: törekszik felszámolni a 
forgalmi igények szempontjából fontos közúti és vasúti hálózati elemeken a 
leromlott műszaki állapotokat, s egyben áttér a megfelelő szintű 
állapotmegőrzésre, ami hosszabb távon költségmegtakarításokhoz vezet.
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NKS STRATÉGIA 2030.

A menedzsment eszközök rendszerét 
2030-ig teljes körűen be kell vezetni és erre 
az időszakra már jelentős működési 
tapasztalattal kell rendelkezni.

A fejlesztési eszközök körében a stratégia 
2030-ra megjelölt célja az első három 
kategória minél magasabb fokú 
megvalósítása: 

• Elsődlegesen megvalósítandó: Ezek a 2030-ig mindenképpen megvalósítandó fejlesztések.

• Megfelelő előkészítéssel megvalósítás támogatható: Megvalósításuk támogatása javasolható, ha a 
projekt megfelelő előkészítése megtörténik.

• Előkészítése támogatható: 2030-ig elsősorban az előkészítésük támogatása történhet meg. 
Megfelelő előkészítés mellett a projektek jelentősebb része a 3. kategóriából átkerül a 2-be, így a 
megvalósíthatósága is támogathatóvá válik. 
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NKS STRATÉGIA 2030.

A jelentős forgalmú vasúti hálózat a fejlesztések 
révén megfelelő műszaki színvonalat ér el 

16NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA



NKS STRATÉGIA 2030.
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A jelentős forgalmú közúti hálózat a fejlesztések révén 

megfelelő műszaki színvonalat ér el 



NKS STRATÉGIA 2030.
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Társadalmi hasznosság bemutatása a Stratégia 2030-as 

célkitűzéseinek megvalósításával



NKS ÖSSZES FEJLESZTÉSI KÖLTSÉG A 
CÉLIDŐPONTIG, MD FT

Szegmens
2020 

forráskorlát

2020 nincs 

forráskorlát
2030 2050

Közlekedési intézmények 90 90 90 100

Közlekedési ágazat fizikai rendszerelemei 1 865 4 825 7 570 11 810

Vasúti közlekedés 780 2 225 3 600 6 060

Városi közösségi közlekedés 500 1 000 1 200 1 200

Közúti közlekedés 555 1 480 2 540 4 000

Kerékpáros közlekedés 5 20 35 50

Vízi közlekedés 25 100 195 400

Légi közlekedés 0 0 0 100

Közlekedési személyszállítási 

közszolgáltatások 450 450 450 500

Helyi személyszállítási közszolgáltatás 90 90 90 100

Helyközi személyszállítás 180 180 180 200

Vasúti személyszállítás 180 180 180 200

MINDÖSSZESEN magán nélkül 2 405 5 365 8 110 12 410
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14. táblázat Összes fejlesztési költség a célidőpontig, milliárd Ft



NKS ÉVES ÁTLAGOS MŰKÖDTETÉSI 
KÖLTSÉGEK, MD FT/ÉV

Szegmens Éves működési költség

Közlekedési intézmények 440 - 460

Közlekedési ágazat fizikai rendszerelemei 430 - 530

Vasúti közlekedés 100 - 130

Városi közösségi közlekedés 30 - 40

Közúti közlekedés 270 - 300

Kerékpáros közlekedés 10 - 20

Vízi közlekedés 10 - 20

Légi közlekedés 10 - 20

Közlekedési személyszállítási közszolgáltatások 520 - 570

Helyi személyszállítási közszolgáltatás 140 - 150

Helyközi személyszállítás 180 - 190

Vasúti személyszállítás 200 - 230

MINDÖSSZESEN magán nélkül 1390 - 1560
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Output

▪ 18 féle, alábontásokkal 32 db

Eredmény, hatás

▪ 21 féle, alábontásokkal 38 db

INDIKÁTOR

Output indikátor mértékegység bontás

2020 

forráskorl

át

2020 

nincs 

forráskorl

át

2030 2050

Megépített új utak hossza km összes 510 847 1 204 1 682

km TEN-T 

törzs 7 59 83 83
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Eredmény és hatás indikátor mértékegység bontás

2020 

forráskorl

át

2020 

nincs 

forráskorl

át

2030 2050

Megtakarított utazási idő az utak 

fejlesztése miatt

ezer jóra/év szgk 26 433 43 844 53 746 73 845



NKS INDIKÁTOR

Felépítése optimális lett:
• Illeszkedik a költség-haszon elemzések logikájához (CBA)

• Projektek esetében számolható

• Támaszkodik a munka keretében létrejött forgalmi modellre

Bizonyos adataihoz adatszolgáltatási rendszerek javítása szükséges

Erősen kapcsolódik projektek megvalósításához, amely az időszak elején 
még nyilván nem lehet ismert
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NKS MONITORING, A STRATÉGIA 
FELÜLVIZSGÁLATA

Különösen nem részletezett a felülvizsgálat, a jogszabályi követelményeket 
elégíti ki

Tennivalók ez ügyben
• Helyzetfeltárásnál azonosított, a nyomonkövetést akadályozó problémák kezelése a 

menedzsment eszközök megvalósításával összefüggésben

• Indikátorok számításának illesztése a támogatási rendszerbe, összekapcsolva az MT és 
CBA készítéssel

• Indikátorral nem fedett eszközök teljesülésére nyomonkövetési rendszer kialakítása
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Dócsné Balogh Zsuzsanna

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.

Igazgató

tel.: +36 30 945 7524

e-mail: bzs@trenecon.hu

Köszönjük a figyelmet!


