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BM Belügyminisztérium 

CBA költség-haszon elemzés 
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HÉV Helyi érdekű vasút 

HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés 

IH Irányító hatóság 

IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

IKT infokommunikációs technológia 

ITI integrált területi beruházás 

ITS intelligens közlekedési rendszer 
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KEHOP Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program 

KEKE Kerékpáros Kerekasztal 

KENYI Kerékpáros Nyilvántartás 

KKEP komplex közlekedési ellenőrzési pont 

KKV kis- és középvállalkozás 

KLK Közép-európai Logisztikai Klaszter 

KOP Koordinációs Operatív Programban 



 
 

6/82 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

 

KÖFI központi forgalomirányítás 

KözOP Közlekedés Operatív Program 

KSH Központi Statisztikai Hivatal  

ksz közreműködő szervezet 

LEF Logisztikai Egyeztető Fórum 

MAÚT Magyar Útügyi Társaság 
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NUTS Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája 
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KA rendelettervezet 3. cikk d) 

i) pont 

„Multimodális egységes euró-

pai közlekedési térség támoga-

tása a transzeurópai közleke-

dési hálózatba való beruházás 

révén”  

 

és 3. cikk iii) pont  

„átfogó, színvonalas és 

interoperábilis vasúti rendsze-

rek kifejlesztése és helyreállí-

tása” 

1.1. TEN-T törzshálózat fejlesz-

tése 

1.2 TEN-T átfogó hálózati fej-

lesztések 

TEN-T hálózat el nem készült 

vagy kapacitáshiányos szaka-

szainak fejlesztése. Projekt-

előkészítés, szakaszolt projek-

tek  

KA  291,09 28,0% 

2. Nemzetközi 

(TEN-T) vasúti és 

vízi elérhetőség 

javítása 

 

2.1. TEN-T törzshálózat korsze-

rűsítése 

2.2 TEN-T átfogó hálózat kor-

szerűsítése 

TEN-T vasútvonalak funkció-

juknak megfelelő korsze-

rűsítése, folyami infor-

mációs rendszer fejleszté-

se.  

Projekt-előkészítés és szaka-

szolt projektek. 

KA  311,27 30% 

3. A regionális 

közúti elérhetőség 

és közlekedés-

biztonság fejlesztése 

ERFA rendelettervezet 5. cikk 

7.b.) pont 

„A regionális mobilitás foko-

zása a másodrangú és harmad-

rangú csomópontok TEN-T 

infrastruktúrához történő 

kapcsolásával” 

 

3.1. Közlekedés-biztonság javí-

tása 

3.2. Regionális közúti elérhető-

ség és közösségi közlekedési 

kapcsolatok javítása 

 

Célzottan közlekedésbiztonsá-

got javító fejlesztések  

 

A TEN-T kívüli térszerkezeti 

szempontból jelentős városok 

közúti kapcsolatainak, regio-

nális buszjáratok infrastruktú-

rájának fejlesztése, eco-

driving  

Szakaszolt projektek 

 

ERFA  
89,99 8,7% 

4. Elővárosi, regio-

nális vasúti elérhe-

tőség és energia-

hatékonyság javítá-

sa 

KA rendelettervezet 3. cikk d) 

ii) pont 

„Környezetbarát és 

karbonszegény közlekedési 

rendszerek kifejlesztése…”  

 

4.1. Elővárosi vasúti közlekedés 

korszerűsítése 

4.2. Vasúti szűk keresztmetsze-

tek felszámolása 

Elővárosi vasúti közlekedés-

fejlesztések, vasúti szűk ke-

resztmetszetek felszámolása, 

vasút-villamosítás, esetlegesen 

kapcsolódó kötöttpályás jár-

 

KA 
207,52 20% 

                                                 
1 A 2013-as tervezési körirat szerint alkalmazandó árfolyamon, azaz 295,1 Ft/€-n átszámítva. 
2 A fenti összegek 7%-a csak a kapcsolódó indikátorok 2018. évi teljesítése esetén 2020-ban válik elérhetővé! 
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Célzott EU tematikus 

célkitűzés 

Finanszírozó Alap beruhá-

zási prioritásának megneve-

zése 

Prioritástengelyben tervezett 

specifikus cél(ok) megnevezése 

Prioritástengelyben tervezett 

intézkedések, beavatkozások 

Forrás 

(Finanszíro-

zó Alap) 

Keret összeg 

(Mrd Ft1, 7%-os 

teljesítmény-

tartalékkal2 együtt) 

Forrás-

arány 

(OP-n 

belül) % 

 

és 3. cikk d) iii) pont 

 „átfogó, színvonalas és 

interoperábilis vasúti rendsze-

rek kifejlesztése és helyreállí-

tása” 

4.3. Vasútvonalak villamosítása 

 

mű-beszerzések 

Projekt-előkészítés és szaka-

szolt projektek. 

5. Fenntartható 

városi közlekedés 

fejlesztése 

4. Alacsony szén-dioxid 

kibocsátású gazdaság 

felé történő elmozdulás 

támogatása minden 

ágazatban 

KA rendelettervezet 3. cikk a) 

v) pont 

„alacsony szén-dioxid-

kibocsátással járó stratégiák 

támogatása a városi területe-

ken,” 

 

5.1. Kötöttpályás városi közle-

kedésfejlesztések 

5.2. Intermodalitás javítása  

Kötöttpályás városi közleke-

dés és személyszállítási 

intermodalitás javítása  

Közösségi és egyéb nem 

motorizált közlekedés előnyeit 

tudatosító intézkedések. Vá-

rosi közlekedésbiztonság. 

Projekt-előkészítés és szaka-

szolt projektek. 

KA 121,96 11,8% 

6. Technikai segít-

ségnyújtás 

- 
 

- 

Az operatív program műveletei-

nek eredményes és hatékony 

megvalósítása. 

 Program végrehajtási felada-

tok támogatása 

 Programkommunikációs és 

partnerségi feladatok támo-

gatása 

 Programértékelési és egyéb 

előkészítési feladatok támo-

gatása 

 Projektfejlesztési, gazdasági 

információszolgáltatási és 

tervezési környezet fejlesz-

tése 

 Nemzeti Közlekedési Stra-

tégia menedzsment eszköze-

inek előkészítése 

KA 15,64 1,5 % 

Összesen 
 

  
 

 1037,58 100% 
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1. STRATÉGIA - AZ OPERATÍV PROGRAM HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓ-

PA-2020-HOZ ÉS A KOHÉZIÓHOZ 

1.1. IKOP helyzetelemzés, illeszkedés az EU2020-hoz 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) a többi operatív program-

mal együtt Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Part-

nerségi Megállapodásban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és 

foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az Integrált Közlekedés-

fejlesztési Operatív Program (IKOP) a 2014 és 2020 közötti EU támogatásokból megva-

lósuló közlekedésfejlesztéseket többségét tartalmazza, amelyek önmagukban a készülő 

Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) beavatkozásainak csak egy részét jelentik. Az 

IKOP figyelembe veszi, de nem terjed ki:  

 az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) támogatható TEN-T törzshálózati,  

 a többi operatív programból (pl. települési úthálózat, hivatásforgalmú kerékpáros és 

városi közösségi közlekedésfejlesztéseik, turisztikai célú kerékpárút- és nagyberu-

házásokhoz kapcsolódó útfejlesztéseik, intermodális logisztikai központ (pl. kikötő) 

beruházásaik) tervezett közlekedésfejlesztésekre, illetve.  

 az EU támogatás nélkül megvalósuló intézkedésekre. (pl. megújuló energia, dugódíj) 

 

Magyarország gazdaságában kiemelt szerepet játszik az ipari termelés és export, ezért a 

gazdasági növekedés egyik feltétele a közlekedési hálózat állapotának és a szolgáltatások 

színvonalának a javítása. A közlekedés 2011-ben az ország GDP-jének 6,2%-át állította 

elő és 259,2 ezer embernek adott munkát, közvetve pedig a 10 millió magyarországi la-

kos életkörülményeit befolyásolta. Az EU2020 iparpolitikai közleménye szerint az ipar 

versenyképessége nagymértékben a közlekedési infrastruktúra-szolgáltatások minőségén 

és hatékonyságán múlik. 

 

Magyarország EU csatlakozásától a közúti áruszállítás részesedése a nemzetközi korláto-

zások eltűnése (pl. fuvarozási engedélyek, vámhatárok) miatt nőtt, a közösségi közleke-

désé pedig enyhén csökkent, de még ennek ellenére is hazánkban 2010-ben a(z):  

 személyszállításból a közösségi közlekedés 33,2%-kal részesedett, míg az EU-ban 

csak 17,5%-kal. A kedvező modal split hátterében hazánk viszonylag alacsony moto-

rizációs értéke (2010-ben Magyarországon 299, az EU-27-ben 477 személyautó jutott 

ezer főre), és a vásárlóerő-paritáson számított magas üzemeltetési költségek (pl. 

üzemanyagár) is fontos szerepet játszanak.  
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1. ábra: Személyszállítási munkamegosztása Magyarországon és az EU-27-ben, 2010 

 
Forrás: Nemzeti Közlekedési Stratégia, helyzetelemzés 

 

 áruszállításban a vasúti, vízi úti és csővezetékes szállítás aránya 33,3%, míg az EU-

ban 27,3% volt. 

 

2. ábra: Áruszállítás közlekedési módok szerinti munkamegosztása Magyarországon 

(2004-2012) 

 
Forrás: KSH 

 

A közlekedési teljesítmény növekedése és a munkamegosztás változása a „szektor” 

üvegházhatást okozó gázkibocsátásán is látszik, melynek 1995-től növekvő tendenciáját 

csak a 2008-as gazdasági-pénzügyi válság állította meg. A közlekedés üvegházhatású 

gázkibocsátása (ÜHG) a 2005-ös referenciaévhez képest 2010-re 2,9%-kal csökkent, 

azaz az EU-2020-ban vállalt legfeljebb 10%-os növekedést engedő korlát alatt marad. A 

2008-as EUROSTAT értékek szerint a hazai közlekedési szén-dioxid kibocsátás 93,1%-
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ban a közúti forgalomhoz, 5,5%-ban a légiközlekedéshez, 1,4%-a a vasúthoz és 0,0%-

ban a hajózáshoz volt köthető, amit az EU ún. tank-to-wheel
3
 módszertana is befolyásolt. 

Az EU-átlaga (közút: 70,9%, hajózás 15,9%, légiközlekedés 12,5% és vasút 0,6%) azért 

tér el a hazai adatoktól, mert hazánk nem rendelkezik tengerparttal, ezért a tengeri hajó-

zás nem képes növelni a vízi szállítás súlyát. 

 

3. ábra: A magyarországi közlekedési szektor ÜHG kibocsátása (2005-2010) az EU-2020 

célkitűzés függvényében 

 
Forrás: EUROSTAT, EEA 

 

A közlekedési üvegházhatású gázkibocsátás a szektor kőolajfüggőségének köszönhető. 

Magyarországon 2009-ben a közlekedés 192 Petajoule energiafelhasználása 97%-ban 

kőolajból származott, melynek 86%-a volt import. A hazai közlekedés 2005-től kezdődő-

en használ agroüzemanyagokat a motorbenzinbe (bioetanol) és a dízel/gázolajba (biodí-

zel) bekeverve, melyek aránya 2010-ben az összes közlekedési energiafelhasználáson 

belül 4,2% volt. Az EU2020-ban szereplő 10%-os közlekedési megújuló energia arányt 

hazánk a Nemzeti Energiastratégia alapján döntően bioetanol és -dízel hagyományos 

üzemanyagba keverésével, illetve biogáz felhasználással kívánja elérni, ami IKOP szin-

ten nem igényel beavatkozást. Az európai hálózatok szuperhálózatokká alakítását lehető-

vé tevő alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának (pl. elektromos mobilitás) EU irány-

elve várhatóan 2014-re születik csak meg. Magyarországon a regisztrációs adómentesség 

ellenére is nagyon drága tisztán elektromos személygépjárműből alig 100 van csak, az 

elektromos buszok elterjedését pedig a hagyományoshoz képest 2-3-szoros ár, és az élet-

tartam alatt többször elvégzendő teljes akkumulátorcsere nehezíti. Az NKS részeként 

elkészült Közlekedési energiahatékonysági cselekvési terv (Kehcst.) szerint Magyaror-

szágon 2025 körül lesz az elektromos személygépjárművek ára versenyképes a hagyo-

                                                 
3 Csak a jármű „tankjától” a „kerék”-en történő mozgás létrehozásig tartó kibocsátásokat veszi figyelembe, ami alapján egy villany-

mozdony közlekedési szempontból zéró kibocsátású attól függetlenül, hogy hő- vagy atomerőmű által termelt villamos energiát 

használ-e. Ezen hatások figyelembevételével  tényleges kibocsátás a jelenleginél 10-12%-kal magasabb lenne.   
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mányosokkal, tömeges elterjedésükhöz az elektromos hálózat jelentős fejlesztése is szük-

séges. Jelenleg hazánkban 24 nyilvános elektromos jármű-töltőpont üzemel.  

1.1.1. A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) magyarországi szakaszai 

Magyarország vasúthálózatának sűrűsége az EU átlag 169%-a. A 7,7 ezer km hosszú, 

vasúthálózatunkból 1613 km a TEN-T törzshálózat része. A törzshálózat 71,9%-a nem 

felel meg a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelv 22,5 

tonnás tengelyterhelési előírásának. A szintén az EU szabályozásban megkövetelt ETCS
4
 

jelző, biztosító és forgalommenedzsment rendszer csak a Budapest-Hegyeshalom vona-

lon épült ki, ott is csak 1-es szinten, a GSM-R
5
 pedig egyelőre teljes mértékben hiányzik, 

bár kiépítése 935 km-en elindult. A Nemzeti Közlekedési Hatóság jelenlegi álláspontja 

szerint 160 km/h sebességű közlekedés csak ETCS rendszer kiépítésével lehetséges. Mi-

vel ez több, ilyen sebességre átépített vonalon még nem történt meg, ezért ezeken a teljes 

sebességtartományt nem lehet kihasználni. A korábbi projektek tapasztalatai alapján a 

vasúti pályát a funkcionalitásának (pl. nemzetközi, elővárosi személyszállítás vagy áru-

szállítás) megfelelően érdemes fejleszteni. A tervezési folyamat során a jövőben nagyobb 

figyelmet kell fordítani a fenntartási költségekre, a tervezésbe az üzemeltetőt is célszerű 

bevonni és hosszabb garancia intervallumot érdemes vállaltatni a kivitelezőkkel.  

     

A hazai TEN-T törzshálózatból a legnagyobb forgalmat elsősorban az Orient vagy Ham-

burg-Rostock-Burgas/török határ-Pireusz-Lefkosia folyosó (korábban PP22, IV-es hel-

sinki folyosó), másodsorban pedig a Mediterrán folyosó (korábban PP6, V/b. helsinki 

folyosó) bonyolította. A főváros környéki vasútvonalak kapacitását főleg a reggeli és 

délutáni csúcsidőben az ingázókat szállító elővárosi személyvonatok szinte teljesen lekö-

tik ezzel Budapest tehervonati áteresztőképességét jelentősen lecsökkentik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 ETCS: Egységes európai vonatbefolyásoló rendszer 
5 GSM-R: a nemzetközi vezeték nélküli kommunikációs standard a vasúti kommunikációra és alkalmazásokra.  
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4. ábra: A magyar vasúthálózat összes vonatforgalma 2012-ben 

 
Forrás: MÁV Zrt., GYSEV Zrt. 

 

Az 1500 km-es hazai TEN-T vasúti átfogó hálózat a hagyományos transzeurópai vasúti 

rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló 

2011/275 (európai) bizottsági határozat 20 tonnás tengelyterhelési szempontjainak meg-

felel. Ezen vonalak két legfőbb szűkkeresztmetszete az, hogy harmaduk nem villamosí-

tott (pl. Zalaszentiván-Nagykanizsa vasútvonal) és a határozatban előírt max. 100-120 

km/h sebességet nem mindenhol képesek biztosítani.  
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5. ábra: Magyarország és a szomszédos EU tagok TEN-T (személyszállítás
6
) vasútháló-

zata 

 
Forrás: TENtec 

 

A hazai vasúthálózat pénzügyi fenntarthatóságát 2011-től a Magyar Állam MÁV Zrt-vel 

és a GYSEV Zrt-vel kötött pályaműködtetési szerződések biztosítják. A MÁV Zrt. és a 

GYSEV Zrt. várhatóan a jövőben sem tudja csak az infrastruktúra-használati díjbevéte-

lekből fedezni a viszonylag alacsony műszaki szintet biztosító, az NKS szerint 171 milli-

árd Ft/év vasúti pályaműködési ráfordítást, melynek 2012-ben 13%-a származott az áru-

fuvarozóktól, 46%-a az állami tulajdonú személyfuvarozóktól, a fennmaradó 41%-a pe-

dig állami költségtérítésből.  

 

A 31,7 ezer km-es országos közúthálózatból 1144 km a TEN-T 2030-ig megvalósítandó 

törzshálózatának része. Utóbbiból 144 km (M0 északnyugati szektor, M2 és az M3 határ 

közeli része) kiépítése még nem kezdődött meg, szükséges továbbá a közúthálózaton a 

szűk keresztmetszetek felszámolása (közlekedésbiztonsági helyzet, szolgáltatási színvo-

nal, kapacitáskihasználás, forgalomlefolyás, elérhetőség javítása érdekében, stb.), illetve 

egyes meglévő szakaszokon (pl. M15, M70) pedig közlekedésbiztonsági és forgalmi 

                                                 
6 Az áruszállítási TEN-T hálózat ettől csak abban tér el, hogy a Szajol-Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal ott csak átfogó, míg a 

Budapest-Miskolc-Nyíregyháza törzshálózatnak minősül.  
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okokból újabb sávok építése szükséges. Az intelligens közlekedési rendszereknek (ITS) a 

közúti közlekedés területén történő kiépítése is fejlesztéseket igényel még (pl. utazási, 

forgalmi információs szolgáltatások, közlekedésmenedzsment).  

 

A TEN-T átfogó közúthálózat magyarországi része közel 1300 km, melynek többsége 

(pl. M4, M86) még nem valósult meg. A Nemzeti Közlekedési Stratégia által kiemelt 

hasznosságúnak tartott beruházások megvalósítását a transzeurópai közlekedési hálózati 

irányelv csak 2050-ig várja el.  

 

6. ábra: Magyarország és a szomszédos EU tagok TEN-T közúthálózata 

 
Forrás: TENtec 

 

A hazai gyorsforgalmi és főutak átlagos napi forgalma alapján a szűk keresztmetszetek 

leginkább nagyvárosi belső úthálózaton és a Közép-Magyarországi Régióban lévő gyors-

forgalmi és főutak Budapest közeli szakaszain vannak.  
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7. ábra: Magyarországi gyorsforgalmi utak és főutak átlagos napi forgalma (2011) 

 
Forrás: Magyar Közút Nzrt.  

 

A hazai vízi utakból a TEN-T hálózathoz csak a Duna tartozik, melynek hajózhatóságá-

nak javítását nehezíti az, hogy a folyó végig NATURA2000-es terület, a szlovák-magyar 

szakaszt a lezáratlan bős-nagymarosi konfliktus is terheli és hazánk átfogó rendszerben 

tekint az árvízvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és hajózhatósági kérdésekre. Hazánk-

ban 2 törzs-, és 6 átfogó hálózati kikötő található, újra nincs szükség, a meglévők szol-

gáltatási színvonalát kellene a tényleges gazdasági, piaci igények alapján költséghatéko-

nyan növelni. Ennek során figyelembe kell venni az Európai Bíróság Lipcse-Halle repü-

lőtér támogatásával kapcsolatos ítéletét, ami a kikötőfejlesztésekre is kihat. Ez alapján a 

gazdasági tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra támogatása (pl. hajóállás) csak ala-

csonyabb intenzitással engedélyezett, melynek önrésze közvetetten sem származhat álla-

mi forrásból, illetve kötelezettségvállalásból. A hazai Duna szakaszon 2011 szeptemberé-

től bevezetésre került az automatikus hajóazonosító és nyomon követő rendszer (AIS) 

működtetési és használati kötelezettsége. A hazai hajópark részben a múlt század 50-70-

es, részben a 80-90-es évek színvonalát képviseli, energiahatékonysága rossz. Ezen már a 
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főgépek cseréjének támogatása is sokat javíthatna, amire a technológiakorszerűsítési pá-

lyázatok adhatnak lehetőséget.     

 

A 2005-ben privatizált, TEN-T törzshálózati Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő-

tér utasforgalma a MALÉV 2012-es megszűnése ellenére is csak 4,7%-kal csökkent az 

előző évi 8,9 millió fős csúcsról. A TEN-T átfogó hálózatba a debreceni és a sármelléki 

repülőtér tartozik, bár a működtetés pénzügyi fenntarthatóságához szükséges 100-200 

ezer utas/év forgalmat sem érik el. A repülőterek fejlesztését az NKS a kis hasznosságú 

fejlesztések közé sorolja. 2013. februártól üzemel a 13 milliárd Ft-ból épített 

HungaroControl csúcstechnológiás légiirányító (ANS III) központja, mely alkalmas lesz 

az egységes európai égbolt részét képző közép-európai légtérblokk (FAB CE) megfelelő 

kiszolgálására.  

 

A TEN-T hálózaton a határok átjárhatóságát az áruforgalomnál alapvetően az EU 

(szomszédaink közül Szerbia és Ukrajna nem tagja a vámuniónak), a személyforgalom-

nál pedig a schengeni övezeti tagsági (a szomszédos Horvátország, Szerbia, Románia és 

Ukrajna nem tag) kötelezettségek határozzák meg. A határátkelést tovább lassítja az el-

öregedett vagonok állapotának ellenőrzésére, a mozdonycserére fordított idő és az ETCS 

hiánya, amelyek miatt akár fél napot is állhatnak a tehervonatok.  

1.1.2. Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság 

A TEN-T-n túl Magyarország közel 30 ezer km országos közúthálózattal és mintegy 170 

ezer km önkormányzati úthálózattal rendelkezik, ahol a két legnagyobb probléma a köz-

lekedésbiztonság, illetve a fenntartásra fordított elégtelen mennyiségű források miatt a 

folyamatosan romló útminőség.  

 

A balesetek és a személyi sérülések számának Magyarországon közel 99%-a, a halálese-

tek mintegy 90%-a a közúti közlekedéshez köthető, melyek a sebesség nem megfelelő 

alkalmazása, az elsőbbség meg nem adása, a szabálytalan irányváltás, haladás, kanyaro-

dás, a figyelmetlenség és a gondatlanság miatt következtek be. A fejlesztéseknek és sza-

bályozásnak (pl. zéró tolerancia, objektív (tulajdonosi) felelősség) köszönhetően 2006-tól 

a közúti balesetek halálos áldozatainak száma ugyan jelentős mértékben csökkent, de 

2010-ben 740 fő halt meg közúti balesetben, ami elmarad az EU2020-ban megfogalma-

zott 1 millió lakosra jutó 33,8 halálos áldozat céltól.  

 

8. ábra: Közúti balesetek halálos áldozatainak száma a hazai lakosság arányában  
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Forrás: KSH 

 

Ezt csak a leghatékonyabb beavatkozási lehetőségeket tartalmazó közlekedésbiztonsági 

programmal lehet elérni. Jó minta lehet a Közlekedés Operatív Program (KözOP) célzot-

tan közlekedésbiztonságot javító fejlesztései, melynek keretében: 

 az országos közúthálózat baleseti góchelyein történnek beavatkozások (pl. szalagkor-

lát cseréje magasabb visszatartási fokozatúra, vadelütés, vízmegállás megelőzése, hi-

ányzó leállósáv kiépítése, forgalomirányítás korszerűsítése, biztonsági beavatkozások 

a legveszélyesebb gyalogátkelőhelyeken, buszmegállókban) 

 a legveszélyesebb vasúti átjárókban a vasúti biztonságot javító félsorompókat, diag-

nosztikai és monitoring berendezéseket (hőnfutásjelzőket, dinamikus mérlegeket, 

laposkerék-jelzőket, rakszelvény ellenőrzőket, stb.) telepítenek.    

 a balesetveszélyes szakaszokon 2015-ig kiépítésre kerül közel 400 komplex közleke-

dési ellenőrzési pont (KKEP), melyek a sebességmérés mellett egyéb szabálytalansá-

gokat (pl. záróvonal átlépés, tiloson áthajtás) is figyelnek majd.  

 

A fejlesztések és a másodlagos hálózat egy részének 11,5 tonnás tengelyterhelésre törté-

nő átépítése ellenére az országos közúthálózat állapota tovább romlik. 2011-ben az or-

szágos közúthálózat felületállapotának több mint fele volt rossz, míg egy évtizeddel ko-

rábban csak valamivel több, mint a harmada. Mindez a fejlesztésre szoruló közösségi 

közlekedési kapcsolatokkal (pl. regionális autóbuszjáratok jobb üzemeltetéséhez szüksé-

ges infrastrukturális feltételek) együtt rontja a vidéki területek népességmegtartó erejét és 

tőkevonzó képességét, illetve nem segíti kellően a helyi gazdaság bekapcsolódását az EU 

piacaira. Utóbbit közvetetten jól mutatja a Világbank Logistics Perfomance Indexének 

infrastruktúra minőségét mérő részindexe, melyben hazánk 2007-ben az 33., míg 2012-

ben már csak az 52. helyezést érte el.      
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9. ábra: Az országos közúthálózat
7
 állapota (km), 2012. december  

 
Forrás: Nemzeti Közlekedési Stratégia, Menedzsment eszközök vizsgálata   

 

Magyarország sűrű közúthálózata a jobb nemzetközi elérhetőség biztosítása érdekében, 

illetve a városi lakosság életminőségét javítandó fokozatosan új elemekkel bővül (pl. 

gyorsforgalmi utak, elkerülők), miközben a meglévő hálózat állapota folyamatosan rom-

lik. Az NKS szerint az országos közúthálózaton az elmaradt felújítások elvégzése után 

kb. 115 milliárd Ft/év lenne szükséges az állapotok fenntartásához. 2012 végéig az erre 

fordítható időarányos útdíj-bevételből kevesebb, mint 50 milliárd Ft bevétel származott. 

Ennek a pénzügyi fenntarthatatlanságnak a 2013. július 1-től a 3,5 tonna feletti járművek-

re, 6,5 ezer km-es gyorsforgalmi és főúthálózaton bevezetett megtett úttal arányos elekt-

ronikus díjrendszer vethet véget feltéve, hogy a Széll Kálmán Terv 2.0 által tervezett 150 

milliárd Ft/év többletbevétel többsége felújítási célra lesz fordítható.  

1.1.3. Elővárosi, regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság 

A hazai vasúti fő- és mellékvonalakon az utazási időt és az energiafogyasztást jelentősen 

növelik a vasúti szűk keresztmetszetek. Ezeket az NKS két elő-megvalósíthatósági ta-

nulmánya (lassújel, villamosítási program) részletesebben is vizsgálta: 

1. sebesség-korlátozások (lassújelek), melyek a hálózat 38%-ának vannak érvényben 

döntően a felépítmény rendkívül leromlott állapota miatt. A vasúti lassújelek felszá-

molása az energiahatékonyság mellett az utazási időt és javítja.   

 

10. ábra: Állandó lassújelek Magyarország vasúthálózatán (2012) 

                                                 
7
 Koncessziós autópályák nélkül 
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Forrás: NKS, Országos Vasúti Koncepció 

 

 

2. a hazai vasúthálózat alacsony szintű villamosítottsága (2010-ben a villamosított vona-

lak aránya az EU-átlag 69%-át érte el). Az ilyen beruházások az energiahatékonyság 

és interoperabilitás mellett az utazási időt is jelentős javítják, mivel a mozdonycsere 

elmarad. A vasút-villamosítási beruházások közvetlen megtérülését akadályozza, 

hogy a villamos- és dízelvontatás közötti energiafogyasztásból keletkező hasznok az 

áru- és személyfuvarozóknál keletkeznek, melyek az EU szabályok alapján el vannak 

választva a fejlesztési és üzemeltetési ráfordításokat viselő pályavasúttól.  

3. egyéb szűk keresztmetszetek (pl. leromlott állapotú hidak, felsővezetéki és energiael-

látó berendezések
8
, kis szakaszon hiányzó második vágány, állomásvégeken nagyobb 

sebességet lehetővé tevő kitérők, egyidejű állomási vonatbejárás, központi forgalom-

irányítás KÖFI hiánya, illetve elavult vasúti optikai hálózat), melyek néha már a napi 

működést veszélyeztetik vagy nehezítik.  

 

Az érintett vasútvonalak szűk keresztmetszeteinek minden további kismértékű romlása 

menetrendi (zavarérzékenységi) szempontból kritikus, ezért az eredeti állapotuk helyreál-

                                                 
8
 A berendezések szűk keresztmetszetei miatt néha egy tehervonat energiafelhasználása lekorlátozza a 

közelben haladó személyvonatok sebességét.  
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lítása lenne szükséges, ami a teljeskörű korridorfejlesztéssel összehasonlítva fajlagosan 

viszonylag alacsony összegű beruházással elérhető. 

 

A szolgáltatási színvonal (pl. utazási idő, járművek állapota, utas-tájékoztatás) további 

romlása a kevésbé környezetbarát egyéni közlekedés felé terelheti a még vonattal közle-

kedőket, melynek összközlekedésen belüli aránya 2010-ben – az EU-n belüli egyik leg-

magasabb érték - 11,8% volt. Jelenleg Magyarországon az állami tulajdonú MÁV-

START Zrt. és a GYSEV Zrt. végez vasúti személyszállítást, melyekkel a Magyar Állam 

2010-től az 1370/2007 EU rendelettel összhangban személyszállítási közszolgáltatási 

szerződést kötött, mely már a 2014-2023-as időszakra is érvényes. 2012-ben a magyaror-

szági vasúti személyszállítás működtetése az NKS szerint 232 milliárd Ft-ba került, en-

nek alig negyede származott jegy és egyéb piaci bevételekből, a fennmaradó 78%-ot az 

állam fedezte személyszállítási költségtérítés, illetve szociálpolitikai menetdíj támogatás 

(fogyasztói árkiegészítés) formájában. Az államnak a megrendelt közszolgáltatásokat 

(pályaműködtetés, helyközi személyszállítási közszolgáltatás) az EU szabályozás alapján 

ki kell fizetnie, ezért a MÁV eladósodása megállt. Az országspecifikus ajánlásokkal 

összhangban (CSR) 2013 májusától bevezetésre került a gyorsvonati pótjegy.  

1.1.4. Városi közlekedés  

A KSH adatai szerint 2012-ben Magyarország lakosságának 69%-a lakott városokban, 

melyekből az 1,8 milliós Budapest mellett 8 település érte el az EU szinten is nagyváros-

nak tekinthető 100 ezer fős lakosságszámot. A helyi közösségi közlekedés által szállított 

utasok száma Magyarországon a folyamatos csökkenés ellenére 2012-ben még mindig 

meghaladta a 2 milliárd főt, amiből 55,1% autóbusszal, 21,9% villamossal, 15,1% met-

róval, földalattival, 4,6% trolibusszal és 3,4% HÉV-vel utazott. Kötöttpályás közlekedés 

a fővároson kívül csak Miskolcon, Debrecenben és Szegeden van, ahol a 2007-2013-as 

időszakban vonalfejlesztések és járműbeszerzések is történtek.   
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11. ábra: A helyi közösségi közlekedés munkamegosztása Magyarországon (2004-2012) 

 
Forrás: KSH 

 

A helyi közösségi közlekedés közel 100 településen van hazánkban, melyet zömében a 

VOLÁN társaságok látnak el, de egyes városokban (pl. Budapest, Debrecen, Szeged, 

Miskolc, Pécs, Kaposvár) erre a célra külön vállalatot hoztak létre. A közszolgáltatási 

szerződések az 1370/2007 EU rendelettel összhangban megszülettek, és a működés fi-

nanszírozását kiszámíthatóbbá teszik. A helyi közösségi közlekedés az NKS szerint 190 

milliárd Ft/év működtetési ráfordítását az utasoktól származó bevételek önmagukban 

nem képesek finanszírozni, azokhoz az önkormányzat mellett egyes esetekben még álla-

mi (pl. helyi közösségi közlekedés normatív támogatása) hozzájárulás is szükséges. A 

környezetileg fenntarthatóbb megoldások tovább növelik működtetési költségeket, így a 

költségtérítési igényt, ami ellentmond a Bizottság 2013-as CSR ajánlásának. 

 

A helyi közösségi közlekedési fontos problémája az elöregedett és környezetszennyező 

(pl. szállópor kibocsátás) járműpark. Az országszerte a helyi közösségi közlekedésben 

részt vevő közel 3000 busz átlagéletkora 15 év. A BKK
9
 ennek javítására 2013-ban a 

közszolgáltatási szerződés keretében piaci szereplőktől autóbusszal végzett szolgáltatást 

rendelt meg
10

, mellyel 150 új busz kerül a fővárosi forgalomba, Miskolc pedig 2014-re 

75 CNG-s buszt kíván beszerezni a Zöld Beruházási Rendszer támogatásával. A kötött-

pályás járművek átlagéletkora a buszokénál is nagyobb, melyet csak részben csökkentet-

tek az új beszerzések (pl. metró, villamos és trolibuszbeszerzések). Környezetkímélőbb 

voltuk ellenére az új járművek fajlagos üzemeltetési ráfordításai nagyobbak, mint a telje-

sen leamortizálódott régieké a drágább alkatrészek, a megnövekedett energiaigények (pl. 

                                                 
9 Budapesti Közlekedési Központ 
10 Debrecen 2009-ben hasonló megolással 140 korszerű alacsonypadlós autóbuszt állított forgalomba 



 
 

23/82 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

klímaberendezés) és az alacsonypadlós kialakítás miatti kisebb utastér következménye-

ként. Megoldásként a használt járművek beszerzése is felmerülhet, amit több jó példa is 

bizonyít (pl. Van Hool buszok, hannoveri villamosok), mivel ezzel az új árának harma-

dába-negyedébe kerülő, a régieknél jobb szolgáltatási színvonalú járművek állíthatók 

forgalomba, igaz ezek csak ideiglenesen kezelik a problémákat.   

 

A járművek mellett még az intelligens közlekedési rendszerek, a korszerű 

utastájékoztatás, és az e-jegyrendszer bevezetése is csak kis részben tekinthető megvaló-

sultnak, bár kedvező folyamatok már elindultak. Budapesten 6,7 milliárd Ft-ból hamaro-

san kiépül a Forgalomirányítási és Utastájékoztatási (FUTÁR) rendszer, mely 2295 jár-

művön és 263 megállóhelyen növeli a szolgáltatási színvonalat, a közel 16 milliárd Ft-ba 

kerülő e-jegyrendszer pedig EBRD hitelből 2015-re valósulhat meg. Addig a CSR 

bevételnövelési elvárásával összhangban egyre több helyen alkalmazzák a buszokra az 

elsőajtós felszállást. (pl. Budapesten közel 130 nappali járaton) A 2007-2013-as regioná-

lis operatív programok keretében vidéki városokban is valósultak meg utastájékoztatási 

vagy e-jegyrendszer projektek. (pl. Miskolc, Debrecen, Győr)  

 

A helyi közösségi közlekedés biztosítása a szubszidiaritás elve és az önkormányzati tör-

vény alapján az adott önkormányzat feladata. A 2007-2013-as KözOP 5. prioritásából 

több mint kéttucat hazai város igényelt támogatást a helyi közlekedésfejlesztéseinek ta-

nulmányozására. A főváros a „Budapest 21” keretében 844-1324 milliárd Ft, a vidéki 

városok összesen 313 milliárd Ft fejlesztési igényű megvalósíthatósági tanulmányt készí-

tettek vagy terveznek elkészíteni. A megvalósítási döntés esetén a további előkészítés (pl. 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése) mellett egyes esetekben a szabályozást és az 

üzleti modellt (pl. tram-train
11

 figyelembevétele az országos vasúti szabályzatban, a 

buszhoz képest fajlagosan 2,2-szeres üzemeltetési költségek megosztása) is ki kellene 

még dolgozni.  

 

A helyi közösségi közlekedés további térvesztésének megakadályozása érdekében a szol-

gáltatási színvonal javítása szükséges, mely a Nemzeti Közlekedési Stratégia szerint el-

sősorban az alábbi beavatkozásokkal lehetséges:  

 Utazási körülmények kis összegű javítása, illetve a közlekedési láncok alacsony költ-

ségű összekapcsolása az elővárosi közlekedésben 

 Buszközlekedés indokolt fejlesztése elővárosban, ahol nincs vasút 

 Közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú tervezése 

 Vasúti szolgáltatások és ráhordás kis költségű fejlesztése nagyvárosok térségi for-

galmában 

                                                 
11 A települések belterületét kiszolgáló villamosok és a városhatárokon kívüli hagyományos vasutak átszállásmentes utazások lehető-

vé tevő összekapcsolása.  
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 Módváltó (P+R, B+R és K+R) rendszerek fejlesztése 

Az NKS szerint a városi közlekedésfejlesztések közül a legkisebb hasznossággal a kö-

töttpályás rendszerek fejlesztése, illetve az intermodális személyszállítási csomópontok 

nagy volumenű fejlesztése rendelkezik.  

1.1.5. Kerékpáros közlekedés, közlekedési szemléletformálás 

Magyarországon kiemelkedő a kerékpáros közlekedés aránya, elsősorban az alföldi terü-

leteken. Az Eurobarometer adatai szerint 2010-ben hazánkban az utazások 19,1%-a ese-

tében a kerékpár volt a fő közlekedési eszköz, ami Hollandia után a második legjobb ér-

ték az EU-ban. Magyarországot az EuroVelo (Európai Kerékpárút) hálózat három tagja a 

6. (Folyók útja), 11. (Kelet-Európai útvonal) és a 13. (Vasfüggöny útvonal) érinti, me-

lyek az Országos Kerékpáros Törzshálózat gerincét alkotják. A Kerékpáros Nyilvántartá-

si adatbázis (KENYI) 2011-es adatai szerint hazánkban 3250 km kerékpárút volt, mely az 

NKS szerint nem alkot folytonos hálózatot. Magyarországon több kerékpáros közösségi 

közlekedési rendszer van kialakítás alatt, melyből a legismertebb a BuBi, de a főváros-

inál kisebb léptékben más települések (pl. Szeged, Győr, Esztergom) is terveznek hason-

ló rendszert elindítani. A jövőben a turisztikai és hivatásforgalmi hálózati fejlesztések 

mellett az intermodalitás (pl. B+R tárolók, kerékpártámaszok), illetve az oktatás (pl. 

2013 őszétől két kerettanterveken belül is választható kerékpáros oktatás) javítása terüle-

tén kellene előre lépni.  

 

Magyarországon számos olyan rendezvény van, amely a közlekedési igények mérséklé-

sét, az ésszerű módválasztást, a környezettudatos és biztonságos közlekedési magatartás-

formák elterjesztését segíti. Az Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét, a 

Kerékpárosbarát munkahely és település mozgalom, a KRESZ-Suli, rajzpályázatok iga-

zolják, hogy számos állami és társadalmi szervezet tartja fontosnak az emberek tájékozta-

tását és pozitív irányú befolyásolását kampányok, akciók révén. A tudatformálás és az azt 

segítő rendezvények egyik lényeges hatása a klímavédelmet és energiahatékonyság
12

 

növelést segítő, de költséges intézkedések társadalmi elfogadásának támogatása. A másik 

fontos elem az, hogy a rendezvények és pályázatok fontos üzeneteket továbbítnak a fiata-

lokhoz, akiknek az értékrendjét, magatartásformáit még jobban befolyásolni lehet. 

 

A lakosság anyagi körülményei miatt lassan cserélődő személygépkocsi állomány mellett 

is van lehetőség az energiahatékonyság növelésre, például az üzemanyagtakarékos veze-

tés (eco-driving) népszerűsítésével. Az igen költséghatékony képzéssel akár 8-10%-os 

üzemanyag-megtakarítás is elérhető, ami a Kehcst. elemzése szerint az egyik legköltség-

hatékonyabb energiahatékonysági beavatkozás.  

                                                 
12

 A Kehcst. szerint az egyik legrosszabb költséghatékonyságú energiahatékonysági beavatkozásnak te-

kinthető.  
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1.1.6. Az IKOP kapcsolódása az Európa-2020-hoz 

A közlekedés az Európa 2020 fenntartható növekedéshez kötődő “Erőforrás-hatékony 

Európa” kiemelt kezdeményezéséhez kapcsolódik, de emellett egyéb területeket is segít: 

 a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem kezdeményezés keretében a 

helyi és regionális különbségek csökkentését.  

 az iparpolitikai kezdeményezés keretében az ipar versenyképességének növelését.   

 az európai digitális menetrend keretében az intelligens közlekedési rendszerek kiépí-

tését (pl. ETCS).   

 

A közlekedésfejlesztések az általános rendelettervezet 7. Fenntartható közlekedés és a fő 

infrastruktúra hálózatokon a szűkkereszt-metszetek eltávolítása tematikus célját támogat-

ják közvetlenül, de egyes közlekedési beruházások (pl. vasúti és vízi infrastruktúra fej-

lesztése, vasúti járművek beszerzése, ITS) 40%-ban klímapolitikai célokat is szolgálnak. 

A városi közlekedésfejlesztések a 7. tematikus célkitűzés „.. fenntartható városi mobilitás 

támogatása …”-ból a 4. tematikus cél „alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák 

támogatása a városi területeken” beruházási prioritásába kerültek átsorolásra.    

 

1. táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokoló 

összegző áttekintés 

A kiválasz-

tott tema-

tikus célki-

tűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 
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KA rendelettervezet 3. cikk d) i) pont 

„Multimodális egységes európai 

közlekedési térség támogatása a 

transzeurópai közlekedési hálózatba 

való beruházás révén” 

 

és 3. cikk iii) pont 

„átfogó, színvonalas és interoperábilis 

vasúti rendszerek kifejlesztése és 

helyreállítása” 

A TEN-T törzs- és átfogó hálózatán végzett vasúti 

korszerűsítések és közútfejlesztések az EU2020 7. 

tematikus céljához és annak „multimodális egysé-

ges európai közlekedési térség támogatása a transz-

európai közlekedési hálózatba való beruházás ré-

vén” beruházási prioritásához kötődnek.  

ERFA rendelettervezet 5. cikk 7.b.) 

pont 

„A regionális mobilitás fokozása a 

másodrangú és harmadrangú csomó-

pontok TEN-T infrastruktúrához 

történő kapcsolásával” 

A térségi elérhetőségi, illetve a közlekedésbizton-

sági problémák leginkább a 7. tematikus cél „regio-

nális mobilitás fokozása a másodrangú és harmad-

rangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához törté-

nő kapcsolásával” beruházási prioritáshoz köthetők. 
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A kiválasz-

tott tema-

tikus célki-

tűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 
A kiválasztás indoklása 

KA rendelettervezet 3. cikk d) ii) pont 

„Környezetbarát és karbonszegény 

közlekedési rendszerek kifejlesztése, 

és a fenntartható városi mobilitás 

támogatása…”  

 

és 3. cikk d) iii) pont 

 „átfogó, színvonalas és 

interoperábilis vasúti rendszerek 

kifejlesztése és helyreállítása” 

A vasút-villamosítás, a vasúti szűk keresztmetsze-

tek felszámolása, az elővárosi közlekedés korszerű-

sítése, azaz a „környezetbarát és karbonszegény 

közlekedési rendszerek fejlesztése” a 7. tematikus 

célkitűzésben szerepel. A vasúti szűk keresztmet-

szetek felszámolása és a villamosítás a 

karbonszegénységet segíti (kevesebb energia-

felhasználás a lassítás és visszagyorsítás elmaradása 

miatt, illetve a kőolaj-függőség csökkentésével) és 

egyben a vasúti pályák kölcsönös átjárhatóságát és 

színvonalát is növeli.    

4. Alacsony 

szén-dioxid 

kibocsátású 

gazdaság 

felé történő 

elmozdulás 

támogatása 

minden 

ágazatban 

KA rendelettervezet 3. cikk a) v) pont 

„alacsony szén-dioxid-kibocsátással 

járó stratégiák támogatása a városi 

területeken” 

A városi közlekedésfejlesztések a 4. tematikus cél 

„alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák 

támogatása a városi területeken” beruházási priori-

tásába tartoznak.   

 

1.2. Az operatív program által nem kezelt jelentős fejlesztési igények  

Az országspecifikus ajánlások szerint a közösségi közlekedési társaságok járműállomá-

nya túlnyomó többsége elérte a használhatósági határt. A 13 év feletti átlagéletkorú 3000 

helyi és 5000 helyközi busz dízelmeghajtású buszokra lecserélése 680 milliárd Ft-ba ke-

rülne, ha pedig a meglévő állományt hibrid üzemű buszok váltanák fel az ennél közel 

41%-kal, az elektromos üzemű buszok
13

 pedig 76%-kal lennének drágábbak. Az EU tá-

mogatásokat csak a magas beruházási és működtetési ráfordítású járművekhez (pl. elekt-

romos, hibrid) lehet igénybe venni, erre a területi operatív programokban lesz lehetőség, 

a többi busz beszerzéséhez a hazai hitel- és támogatási programok érhetők el (pl. MFB 

közösségi közlekedésfejlesztési hitelprogram, zöld beruházási rendszer). Az új buszok 

beszerzésénél azt is figyelembe kell venni, hogy ugyan a helyi légszennyezőknél (pl. 

szálló por) jelentős javulást hoznak, de a Kehcst. szerint fajlagos fogyasztásuk, így CO2-

kibocsátásuk is magasabb a régieknél.  

 

                                                 
13

 A hibrid üzemű buszok beszerzését az NKS csak a 100 ezer fő feletti városok helyi közösségi közlekedé-

sénél kizárólag nagy darabszámú flottamegújításánál javasolja, az elektromos üzemű buszokat pedig még 

ott sem.    
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Az IKOP időhorizontján közlekedésfejlesztésre az EU támogatások és az azt kiegészítő 

nemzeti hozzájáruláson túl további finanszírozási források bevonása kétséges, mivel: 

 Magyarország GDP arányosan közel 80%-os államadóssága és egyes közlekedési 

cégek (pl. MÁV Zrt., BKV Zrt.) eladósodottsága miatt a további hitelek felvétele erő-

sen korlátozott. A többnyire igen lassan megtérülő közlekedésfejlesztésekhez a po-

tenciális kedvezményezettek az államnál is rosszabb kondíciókkal vehetnék igénybe 

azokat a finanszírozási módokat, melyre a pénzügyi eszközöket (pl. kamattámogatás) 

lehetne használni. Egy ilyen konstrukcióval az EU támogatások egy része a bankok 

kockázati felárára mennének. 

 A TEN-T hálózat egyes magyarországi szakaszait (pl. M5, M6) Magyarország a köz- 

és magánszféra együttműködésében (PPP) építette ki, ami államháztartási szempont-

ból sikertelen volt (2030-ig 100-120 milliárd Ft/év kiadás a költségvetésben). Ez a 

Bizottság költségvetési ajánlásait figyelembe véve középtávon nem teszi lehetővé a 

PPP további alkalmazását, mivel ahhoz vezethetne, hogy a túlzottdeficit-eljárás során 

éppen a közlekedésfejlesztések egyik legfőbb forrását jelentő Kohéziós Alapot von-

ják meg. 

   

1.3. A pénzügyi források felosztásának indoklása 

A kiválasztott tematikus célokat és beruházási prioritásokat a legtöbb esetben a Kohéziós 

Alap (KA), valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) is finanszírozhatná. 

Ez alól csak a regionális közúti elérhetőségi és közlekedésbiztonsági prioritástengely 

jelent kivételt, mivel a TEN-T hálózaton kívüli közutakon beavatkozásokat kizárólag 

ERFA-ból lehet támogatni. Az 1322/2013 (VI.12.) Kormányhatározat alapján a Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program forrásai 91%-ban KA-ból, és 9%-ban ERFA-ból 

állnak. A pénzügyi források IKOP prioritásai közötti elosztása során az alábbiakat vettük 

figyelembe: 

 A Nemzeti Közlekedési Stratégia közlekedési céljait: 

o Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése 

o társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítás erősítése 

o szállítási szolgáltatások javítása 

o fizikai rendszerelemek (infrastruktúra) javítása 

 A tematikus koncentráció alapján a kevésbé fejlett régiókban az ERFA minimum 

fele, a fejlett régiókban legalább 80%-a csak KKV, K+F, IKT vagy alacsony CO2-

kibocsátás tematikus célokra fordítandó.   

 A szakaszolt projekteket, melyek igénye folyamatosan változik. Ezek a 2007-2013-as 

KözOP még szabad forrásaira javasolt projektekkel bővülhetnek, a 2015 végéig kifi-

zetésre kerülő beruházások pedig kikerülnek ebből a körből.   

 A 2014-2020-as magyar társfinanszírozás arányát 15%-ra terveztük. Megjegyezzük, 

hogy jövedelemtermelő projektek (pl. elektronikus útdíj miatt) esetén ez az érték nőni 



 
 

28/82 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

fog a közútfejlesztéseknél, a KözOP 1. prioritásában például közel 50% volt a valós 

arány.   

 Az IKOP nem kívánja alkalmazni a Közös rendelkezésekről szóló rendelettervezet 

(CPR) 60. cikk 2. pontja szerinti ún. „programterületen kívüli támogatás” lehetőségét. 

A Partnerségi megállapodás készítésekor döntés született arról, hogy Magyarország 

nem veszi igénybe a CPR 85. cikk 2. pontjában lévő, régiókategóriák közti forrását-

csoportosítás lehetőségét sem.  

 

A fentiek alapján a következő IKOP forrásmegosztást javasoljuk, amelynél elsődleges 

szempont volt a TEN-T kötelezettségek teljesítése, illetve a környezetet kevésbé terhelő 

közlekedési módok (pl. vasút) fejlesztésének priorizálása. A technikai segítségnyújtás 

kivételével valamennyi prioritás tartalmazza a projektek előkészítés, illetve horizontális 

szempontként a közlekedésbiztonságot, továbbá az intelligens közlekedési rendszerek 

fejlesztését: 

1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása a források 28,0%-

a, Kohéziós Alap 

2. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítására a források 

30%-a, Kohéziós Alap 

3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság fejlesztésére 

a források 8,7%-a, Európai Regionális Fejlesztési Alap 

4. prioritástengely: Az elővárosi, regionális vasúti elérhetőség és energia-hatékonyság 

javítására a források 20%-a, Kohéziós Alap 

5. prioritástengely: A fenntartható városi közlekedésfejlesztésre a források 11,8%-a, 

Kohéziós Alap 

6. prioritástengely: A technikai segítségnyújtás a források 1,5%-a, Kohéziós Alap, a 

maradék 1,5%-ot a Koordinációs és Végrehajtási Operatív Program biztosítja.  

 

Az IKOP prioritástengelyek sorrendisége nem a különböző közlekedési módok közötti 

prioritási sorrendet jelöli, mivel azt a forrásarányok tükrözik a legjobban. A tevek alapján 

az Integrált Közlekedésfejlesztési OP és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

együtets támogatásainak:  

 közel 2/3-a megy vasúti, vízi és kötöttpályás fejlesztésekre,  

 kevesebb, mint 1/3-a jut csak közutak fejlesztésére, a TEN-T hálózaton kívüli ele-

mekre pedig legfeljebb 7%-a. Összehasonlításképpen a KözOP-on belül a közúti fej-

lesztések aránya 42% volt. A Bizottság elvárásaival összhangban a 2014-2020-as te-

rületi operatív programok tervezett kereteit is figyelembe véve a 2007-2013-as idő-

szakhoz képest közel 500 milliárd Ft-tal kevesebb EU támogatás jutna a TEN-T háló-

zaton kívüli közutakra. 

 legalább felét a városi-elővárosi közlekedésfejlesztések kapják, mivel a városi fej-

lesztéseknek dedikált IKOP 5. prioritás mellett az elővárosi projektek a 2. és a 4. pri-
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oritásaiban, továbbá az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz projektjei között is sze-

repelnek.  

Megjegyezzük, hogy a különböző fejlesztések egyszerre akár több kategóriába is sorolha-

tóak (pl. a Budapest/Rákos-Hatvan vasútvonal fejlesztése TEN-T, vasúti és elővárosi 

célokat is szolgál).  

 

Az IKOP prioritástengelyeinek kiválasztását az Európai Bizottság pozíciós papírjában is 

hangsúlyozott EU-s kötelezettségek (pl. TEN-T törzshálózat fejlesztése) és a szakaszolt 

projektek számára biztosítandó tükörprioritások mellett az indokolta, hogy a Kohéziós 

Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatható beavatkozási területek 

köre a 2007-2013-as és a 2014-2020-as időszakban szinte változatlan:  

 TEN-T (IKOP 1. és 2 prioritás),  

 másod- és harmadrangú csomópontok TEN-T-hez csatolása (IKOP 3. prioritás),  

 városi közlekedés, vasúti interoperabilitás, illetve környezetbarát és karbonszegény 

közlekedési rendszerek fejlesztése (IKOP 4. és 5. prioritás)  
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2. táblázat: A program beruházási stratégiájának áttekintése 

Prioritástengely 

Tematikus 

célkitűzés 

 

Beruházási prio-

ritás 

 

A beruházási prio-

ritásokhoz kapcso-

lódó specifikus cé-

lok 

A programspecifikus 

célkitűzéseknek meg-

felelő eredményindi-

kátorok 

Alap (pénzügyi 

alap meghatá-

rozása: ERFA, 

ESZA, KA) 

Uniós támoga-

tás – EUR (7%-

os teljesítmény-

tartalékkal 

együtt
14

) 

Az operatív 

program teljes 

költségének ará-

nyában (%) (ala-

ponkénti bontás-

ban) 

1. Nemzetközi (TEN-

T) közúti elérhetőség 

javítása 

7
. 
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KA rendelettervezet 3. 

cikk d) i) pont 
„Multimodális egységes 

európai közlekedési 

térség támogatása a 
transzeurópai közlekedési 

hálózatba való beruházás 

révén” 
 

és 3. cikk iii) pont 

„átfogó, színvonalas és 
interoperábilis vasúti 

rendszerek kifejlesztése 

és helyreállítása” 

1.1. TEN-T törzshálózat 

fejlesztése 

Személysérüléses közlekedési 

balesetek számának változása 

az érintett szakaszokon (3 év 
átlagában) (balesetszám) 

KA 986 411 386 28% 

1.2. TEN-T átfogó hálózati 
fejlesztések 

A TEN-T hálózat összegzett 

utazási idejének csökkenése 
(személygépkocsi és tehergép-

kocsi) (perc) 

2. Nemzetközi (TEN-

T) vasúti és vízi 

elérhetőség javítása 

2.1. TEN-T törzshálózat 

korszerűsítése 

A korszerűsített szakaszokon 
szállított áruk volumene (ezer 

tonna) 
KA 

1 054 794 985 

 

30% 

2.2 TEN-T átfogó hálózat 
korszerűsítése 

Az érintett szakaszokon szállí-
tott személyek száma (ezer fő) 

3. A regionális közúti 

elérhetőség és közle-

kedésbiztonság fej-

lesztése 

ERFA rendelettervezet 5. 

cikk 7.b.) pont 
„A regionális mobilitás 

fokozása a másodrangú és 

harmadrangú csomópont-
ok TEN-T infrastruktúrá-

hoz történő kapcsolásá-

val” 

3.1. Közlekedés-biztonság 
javítása 

A közúti közlekedési balesetek 

halálos áldozatainak számának 
változása az érintett szakaszo-

kon (3 év átlagában) 

ERFA 304 947 475 8,7% 

3.2. Regionális közúti elérhe-
tőség és közösségi közleke-

dési kapcsolatok javítása 

A megyei jogú városokat 30 

percen belül elérő (autóbusz + 
személygépkocsi) munkaképes 

korú lakosság számának növe-

kedése a bázis évi népesség-

                                                 
14

 A fenti összegek 7%-a csak a kapcsolódó indikátorok 2018. évi teljesítése esetén 2020-ban válik elérhetővé! 
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adatokra vetítve (ezer fő) 

4. Elővárosi, regioná-

lis vasúti elérhetőség 

és energia-

hatékonyság javítása 

KA rendelettervezet 3. 
cikk d) ii) pont 

„Környezetbarát és 

karbonszegény közleke-
dési rendszerek kifejlesz-

tése…” 

 

és 3. cikk d) iii) pont 

„átfogó, színvonalas és 

interoperábilis vasúti 
rendszerek kifejlesztése 

és helyreállítása” 

4.1. Elővárosi vasúti közle-

kedés korszerűsítése 

A prioritástengely keretében 

létrehozott infrastruktúrát 
használó és így jobb közleke-

dési lehetőségekkel kiszolgált 

utasok száma 

KA 703 219 248 20% 
4.2. Vasúti szűkkeresztmet-
szetek felszámolása 

Megtakarított utazási idő és 

menetrendszerűség javítása z a 

helyreállított vasútvonalakon 

4.3. Vasútvonalak villamosí-
tása 

A prioritástengely keretében 

létrehozott felsővezetéket 

használó járművek által hasz-
nált villamos energia és a fel 

nem használt gázolaj energia 
különbsége 

5. Fenntartható 

városi közlekedésfej-

lesztés 

4. Alacsony 

szén-dioxid 
kibocsátású 

gazdaság felé 

történő elmoz-
dulás támoga-

tása minden 

ágazatban 

KA rendelettervezet 3. 
cikk a) v) pont 

„alacsony szén-dioxid-

kibocsátással járó straté-
giák támogatása a városi 

területeken” 

5.1. Kötöttpályás városi 

közlekedésfejlesztések 

A fejlesztett városi kötöttpályás 

szakaszokat használó utasok 
száma  

KA 413 283 633 11,8% 

5.2. Intermodalitás és társa-

dalmi tudatosság javítása 

Megtakarított utazási idő a 

városi kötöttpályás közlekedés 

fejlesztett szakaszaihoz 

kapcsolódóan 

6. Technikai segítség-

nyújtás    
 

KA 52 998 983 1,5% 
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2. PRIORITÁSI TENGELYEK LEÍRÁSA  

2.A.1 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása prioritástengely 

2.A.1.1 Az IKOP 1. prioritástengely kialakításának indoklása 

A Kohéziós Alap által finanszírozott IKOP-1. prioritástengely kialakítását az EU transzeuró-

pai közúti közlekedési hálózati irányelvben szereplő kiépítési kötelezettségek indokolják, 

melyre a Bizottság a 2012. október 30-i pozíciós papírban is felhívta hazánk figyelmét. Va-

lamennyi TEN-T közútfejlesztés egy prioritástengelybeli szerepeltetést a koncentráció indo-

kolta. Az IKOP-1. prioritás tartalmazza a KözOP TEN-T közúti hálózatba tartozó szakaszolt 

projektjeit is.    

2.A.1.2 Az IKOP 1. prioritástengely specifikus céljai és az elvárt eredményei  

A TEN-T közúti fejlesztéseket a transzeurópai közlekedési hálózatokról szóló irányelv cso-

portosítása alapján két specifikus célra bontottuk:  

1. TEN-T közúti törzshálózat fejlesztése alapvetően a még el nem készült vagy kapacitáshiá-

nyos szakaszok fejlesztését célozza kiépítéssel, bővítéssel vagy a meglévő infrastruktúra fenn-

tarthatósági célú fejlesztésével, emellett támogatná az IKOP-ban horizontális elemként sze-

replő közlekedésbiztonsági, fenntarthatósági és ITS (pl. közlekedésmenedzsment, forgalom-

irányítás) fejlesztéseket is. A speciális cél lefedi továbbá a TEN-T közúti törzshálózati projek-

tek előkészítését is (pl. engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, területszerzés), illetve a pro-

jekthez esetlegesen kapcsolódó tudat- és szemléletformálási tevékenységet. E speciális céllal 

kapcsolatban az elvárt fő eredmény az, hogy az újonnan kiépített vagy bővített szakaszokkal, 

a jobb közlekedésbiztonsággal és forgalomirányítással a hálózaton egyre gyakoribbá váló 

torlódások csökkenjenek, illetve a szolgáltatási színvonal javuljon.  

2. TEN-T átfogó hálózati fejlesztések a transzeurópai közlekedési hálózatok Magyarországot 

érintő átfogó hálózatainak elsősorban (állam)határközeli szakaszainak fejlesztését célozza, 

emellett támogatná az IKOP-ban horizontális elemként szereplő közlekedésbiztonsági, fenn-

tarthatósági és ITS (pl. közlekedésmenedzsment, forgalomirányítás) fejlesztéseket is. A speci-

ális cél kiterjed továbbá a TEN-T közúti átfogó hálózati projektek előkészítésére (pl. engedé-

lyezési, kiviteli tervek elkészítése, területszerzés) és a projekthez esetlegesen kapcsolódó tu-

dat- és szemléletformálási tevékenységre is. Ezen fejlesztések legfőbb elvárt eredménye, hogy 

a szűkkeresztmetszetek felszámolásával a bekövetkezett balesetek száma csökkenjen, és a 

szolgáltatási színvonal javuljon.   

 

A prioritástengely specifikus céljai az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) 1/b prioritás terüle-

te 1. akciójának (TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek megvalósítása) közúti vonatko-

zásait is támogatják. Az EUSDR a határon átnyúló infrastruktúra elemek összehangolt fejlesz-

tésének támogatásával és ezzel a határon túli összeköttetések felgyorsításával és a tranzitfo-

lyósok jobb kihasználásával járul hozzá a specifikus célok hatékony megvalósításához. 
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3. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok  

Az

ono

sító

* 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték 

(2023) 

Az 

adat 

forrá-

sa 

Jelenté-

si gya-

koriság 

 A TEN-T hálózat ösz-
szegzett utazási idejének 

csökkenése (szgk.+tgk.)  

perc  0 2012 
[Kidolgo-

zás alatt] 

évente 

egyszer 

mérés, 
modellszá-

mítás 

 A személysérüléses 

közlekedési balesetek 

számának változása az 
érintett szakaszokon (3 

év átlagában) 

balesetszám  0 2012 
[Kidolgo-

zás alatt] 

évente 

egyszer 

Magyar  

Közút Nzrt., 
ÁAK Zrt. 

2.A.1.3. Az IKOP-1. prioritástengely keretében támogatott intézkedések 

2.A.1.3.1. A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

Az IKOP 1. prioritástengelye közúti infrastruktúrafejlesztési és a TEN-T hálózathoz kapcso-

lódó közlekedésbiztonsági, fenntarthatósági és ITS projekteket finanszíroz vissza nem téríten-

dő támogatásokkal, melynek kedvezményezettje például a NIF Zrt., a Belügyminisztérium, az 

Országos Rendőr-főkapitányság, illetve meglévő szakaszoknál az ÁAK Zrt., a Magyar Közút 

Nzrt, illetve előbbiek esetleges jogutódai.  

 

2.A.1.3.2. A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Az IKOP 1. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei van: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

a) teljesítsék az Európai Bizottság által előírt „kidolgozott projektcsatorna” feltételeket, 

azaz rendelkezzenk megvalósíthatósági tanulmánnyal, pozitív társadalmi-gazdasági 

költség-hasznon elemzéssel, szinte kész környezeti és egyéb értékelésekkel (pl. élő-

hely és víz keretirányelv), az állami támogatási kérdéseik legyenek tisztázottak és le-

gyen részletes megvalósítási ütemezésük. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a 

pénzügyi fenntarthatóság igazolása, azaz a megvalósult beruházás működtetésének 

pénzügyi finanszírozhatóságának bemutatása. 

b) A 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti Közlekedési Stra-

tégia legalább nagy társadalmi hasznosságú projektjei közé tartozzon. A NKS által ki-

emelt hasznosságúnak ítélt fejlesztési eszközbe sorolható projektek előnyt élveznek a 

nagy hasznosságúakkal szemben.  

c) ne szerepeljenek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) listáján, ha Magyar-

ország számára a CEF Kohéziós Alapból elkülönített forrásai még elérhetőek.  
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2. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Stratégia „megfelelő előkészítéssel tá-

mogatható” vagy „előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyez-

zük, hogy az előkészítési folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, amíg 

a projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv készül, 

ami a kivitelezés megkezdésének feltétele. 

2.A.1.3.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazását nem tervezzük.  

2.A.1.3.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

A prioritástengely keretében az ITS, fenntarthatósági és közlekedésbiztonsági projektek kivé-

telével várhatóan zömében nagyprojektek tervezettek.  

2.A.1.3.5. Output indikátorok 

4. táblázat: IKOP-1. output indikátorok 

Azono-

sító* 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2023) 
Adatforrás 

 

Az újonnan 

épített utak 

teljes hossza 

km KA  
[Kidolgozás 

alatt] 

NIF Zrt., Ma-

gyar Közút 

NZrt., ÁAK 

Zrt. 

 

A felújított 

vagy korszerű-

sített utak tel-

jes hossza 

km KA  
[Kidolgozás 

alatt] 

NIF Zrt., Ma-

gyar Közút 

NZrt., ÁAK 

Zrt. 

2.A.1.4. IKOP-1. beavatkozási kategóriák  

5. számú táblázat: IKOP-1. beavatkozási kategóriák [Kidolgozás alatt] 

Beavatkozási terület 
Finanszírozá-

si forma 
Terület 

Területi tel-

jesítés me-

chanizmusa 

Dimen-

zió 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

K

ód 

€ 

ösz-

szeg 

013. TEN-T autópá-

lyák és utak – törzs-

hálózat (új építés) 

 

v
is

z-

sz
a 

n
em

 

té
rí

-

te
n

d
ő
 

 

N
em

 

al
-

k
al

m

az
h

at

ó
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Beavatkozási terület 
Finanszírozá-

si forma 
Terület 

Területi tel-

jesítés me-

chanizmusa 

Dimen-

zió 

014. TEN-T autópá-

lyák és utak – átfo-

gó hálózat (új épí-

tés) 

   

  

  

078. Intelligens 

közlekedési rend-

szerek  

   

  

  

2.A.2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása prioritástengely 

2.A.2.1. Az IKOP 2. prioritástengely kialakításának indoklása 

A Kohéziós Alap által finanszírozott TEN-T vasúti és vízi úti elérhetőség javítása prioritás-

tengely kialakítását az EU transzeurópai közlekedési hálózat korszerűsítési kötelezettségei 

indokolják. A Bizottság pozíciós papírjában hangsúlyozta, hogy Magyarországnak a beruhá-

zásokat az országon áthaladó TEN-T törzshálózati szakaszok befejezésére kell fókuszálnia. A 

Kohéziós Alap által finanszírozott IKOP-2. prioritástengely a fejlett és a kevésbé fejlett többi 

hat magyarországi régióra is kiterjed, mivel a TEN-T vasúti és vízi úti törzshálózata budapesti 

és pest-megyei szakaszakot is érint. A vasútvonalak elővárosi jellegű korszerűsítését, vala-

mint a TEN-T szakaszokon végzett szűkkeresztmetszet felszámolásokat, a vasútvonal villa-

mosításokat az IKOP-4. prioritástengelye tartalmazza. Az IKOP-2. prioritás emellett tartal-

mazza a KözOP-2. prioritás szakaszolt projektjeit is.    

2.A.2.2. Az IKOP 2. prioritástengely specifikus céljai és az elvárt eredményei 

1. A TEN-T törzshálózat korszerűsítése célja határtól határig megfelelő műszaki paraméte-

rekkel (pl. GSM-R+ETCS) átjárhatóvá tenni a törzshálózati vasútvonalakat, illetve ennek ke-

retében közlekedésbiztonsági és kisebb folyami információs rendszer (RIS) fejlesztések is 

megvalósulnának (pl. ECDIS használatának bevezetése). A kivitelezés mellett TEN-T törzs-

hálózati projekt-előkészítés (pl. engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, területszerzés), il-

letve a projekthez esetlegesen kapcsolódó tudat- és szemléletformálási tevékenységek is tá-

mogatásra kerülnének. A TEN-T törzshálózat áruszállítási orientációjával összhangban az 

elvárt eredmény az, hogy a jobb műszaki paraméterek miatt a szállított áruk mennyisége nö-

vekedjen.  

2. A TEN-T átfogó hálózat korszerűsítése célja a transzeurópai közlekedési hálózatba tartozó 

útvonalakon az infrastruktúra jelenlegi műszaki állapotának, fenntarthatóságának és a közle-

kedésbiztonság javítása. Cél továbbá a személyszállításnál a menetrend alapú hálózati fejlesz-

tések előtérbe helyezése, a közlekedési szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés, a 

közösségi közlekedés versenyképességének növelése az intermodalitás javítása és a korszerű 

intelligens közlekedési rendszerek révén. A kivitelezés mellett TEN-T átfogó hálózati projekt-
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előkészítés (pl. engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, területszerzés), illetve a projekthez 

esetlegesen kapcsolódó tudat- és szemléletformálási tevékenységek is támogatásra kerülné-

nek. Az elvárt eredmény az, hogy a korszerűsített pályákon a szállított személyek száma nö-

vekedjen.  

 

A prioritástengely 1. specifikus célja nevesített módon támogatja az EUSDR 4. akciójának 

(RIS) fejlesztését a TEN-T törzshálózat korszerűsítése keretében. Tekintettel arra, hogy a RIS 

regionálisan valósul meg, hozzájárulása maximális a hazai és a tranzitforgalom támogatásá-

hoz. A fejlesztések az érintett hatóságok számára optimálisan hasznosulnak, továbbá minima-

lizálják az időjárási szélsőségekből származó veszteségeket a vízi közlekedésben.  

  

A prioritástengely specifikus céljai továbbá az EUSDR 1/b prioritás területe 1. akciójának 

(TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek megvalósítása) vasúti vonatkozásait támogatják.  

6. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok  

Az

ono

sító

* 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték 

(2023) 

Az 

adat 

forrá-

sa 

Jelenté-

si gya-

koriság 

 
A korszerűsített szaka-

szokon szállított áruk 

volumene 

ezer tonna  
[Kidolgo-
zás alatt] 

2012 [Kidolgo-
zás alatt] 

MÁV 

Zrt., 

EMIR 

évente 
egyszer 

 
Az érintett szakaszon 
szállított személyek 

száma 

ezer fő  
[Kidolgo-

zás alatt] 
2012 [Kidolgo-

zás alatt] 

MÁV-

START 

Zrt., 
EMIR 

évente 

egyszer 

2.A.2.3. Az IKOP-2. prioritás keretében támogatott intézkedések 

2.A.2.3.1. A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

Az IKOP 2. prioritástengelye a TEN-T vasúti infrastruktúrakorszerűsítést és kapcsolódó jár-

műbeszerzéseket (pl. villamos motorvonat) finanszíroz vissza nem térítendő támogatásokkal. 

A funkciójuknak megfelelő műszaki paraméterek szerinti infrastruktúrakorszerűsítésekbe be-

leértendők a kapcsolódó GSM-R és ETCS elemek, a közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, az 

akadálymentesítési célú beruházások, utastájékoztatási és személyszállítási intelligens közle-

kedési rendszerek kiépítése, illetve ezek szabványosított adatcseréjén alapuló központi rend-

szereinek és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése. A fejlesztések kedvezményezettje pél-

dául a NIF Zrt., MÁV Zrt., Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt., MÁV-START Zrt., GYSEV 

Zrt., NISZ Zrt. vagy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Rádiós Segélyhívó és 

Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) illetve előbbiek esetleges jogutódai. 
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2.A.2.3.2. A kiválasztási kritériumok vezérelvei 

Az IKOP 2. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei van: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

a) teljesítsék az Európai Bizottság által előírt „kidolgozott projektcsatorna” feltételeket, 

azaz rendelkezzenk megvalósíthatósági tanulmánnyal, pozitív társadalmi-gazdasági 

költség-hasznon elemzéssel, szinte kész környezeti és egyéb értékelésekkel (pl. élő-

hely és víz keretirányelv), az állami támogatási kérdéseik legyenek tisztázottak és le-

gyen részletes megvalósítási ütemezésük. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a 

pénzügyi fenntarthatóság igazolása, azaz a megvalósult beruházás működtetésének 

pénzügyi finanszírozhatóságának bemutatása. 

b) a 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti Közlekedési Stra-

tégia legalább közepes társadalmi hasznosságú projektjei közé tartozzon. A NKS által 

kiemelt hasznosságúnak ítélt fejlesztési eszközbe sorolható projektek előnyt élveznek 

a nagy hasznosságúakkal, azok pedig a közepes hasznosságúakkal szemben.  

c) ne szerepeljenek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) listáján, ha Magyar-

ország számára a CEF Kohéziós Alapból elkülönített forrásai még elérhetőek. 

d) A tervezett műszaki paraméterek ne haladják meg a vasútvonal funkcionalitásának 

(lásd 12. ábra) betöltéséhez szükséges előírásokat.  

2. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Stratégia „megfelelő előkészítéssel tá-

mogatható” vagy „előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyez-

zük, hogy az előkészítési folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, amíg 

a projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv készül, 

ami a kivitelezés megkezdésének feltétele. 
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12. ábra: A jelentős forgalmú hazai vasútvonalak funkcionális besorolása 

 
 

Forrás: Nemzeti Közlekedési Stratégia 

2.A.2.3.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazását nem tervezzük. 

2.A.2.3.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

A prioritástengely keretében várhatóan többségében nagyprojektek valósulnak meg.  

2.A.2.3.5. Output indikátorok 

7. táblázat: IKOP-2. output indikátorok 

Azono-

sító* 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2023) 
Adatforrás 

 

A felújított 

vagy korszerű-

sített vasútvo-

nal teljes hosz-

sza 

km KA  
[Kidolgozás 

alatt] 
MÁV Zrt., 

GYSEV Zrt. 
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2.A.2.4. IKOP-2. beavatkozási kategóriák  

8. táblázat: Beavatkozási kategóriák [Kidolgozás alatt] 

Beavatkozási terület 
Finanszírozá-

si forma 
Terület 

Területi tel-

jesítés me-

chanizmusa 

Dimen-

zió 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

K

ód 

€ 

ösz-

szeg 

009. Vasút (TEN-T 

törzshálózat) 

 
v
is

sz
a 

n
em

 t
ér

ít
en

d
ő
 

 

N
em

 a
lk

al
m

az
h
at

ó
 

 

  

  

010. Vasút (TEN-T 

átfogó hálózat) 

 
  

  
  

012. Mobil vasúti 

eszközök 

 
  

  
  

078. Intelligens 

közlekedési rend-

szerek 

 

  

  

  

 

2.A.3. Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság prioritástengely  

2.A.3.1. Az IKOP 3. prioritástengely kialakításának indoklása 

Az IKOP-3. prioritástengely kialakítását az EU-2020-ban megfogalmazott közúti közlekedés-

biztonsági cél elérése mellett a hazai közúthálózat által érintett helyi gazdaság EU piacokra 

való jobb bekötése indokolja. Ezek csak az Európai Regionális Fejlesztési Alap „másod- és 

harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához történő kapcsolásának fejlesztése” beru-

házási prioritáshoz illeszthetők. Az IKOP-3. prioritástengely csak a hat kevésbé fejlett ma-

gyarországi régióra terjed ki, mivel a Közös rendelkezésekről szóló rendelettervezet (CPR) 

87. cikke alapján a Kohéziós Alap kivételével alapesetben egy alap egy régiókategóriára vo-

natkozik, illetve az EU tematikus koncentrációs előírása a közép-magyarországi régióra csak 

korlátozott közlekedésfejlesztési finanszírozást tenne lehetővé. A fejlesztések közvetett célja a 

vasúti hálózatra történő rá- és elhordást biztosító regionális autóbuszjáratok üzemeltetéséhez 

szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, akadálymentes autóbusz öblök, megállók, 

fordulók, valamint utastájékoztatási és személyszállítási intelligens közlekedési rendszerek 

kiépítése, továbbá ezen rendszerek szabványosított adatcseréjén alapuló központi rendszerei-

nek és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése. Az IKOP-3. prioritástengely emellett tartal-

mazza a KözOP-3. prioritás szakaszolt projektjeit is.    



 
 

 

40/82 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

2.A.3.2. Az IKOP 3. prioritástengely specifikus céljai és az elvárt eredményei  

1. A közlekedésbiztonság javítása célja Magyarország közúti közlekedésbiztonságának javí-

tása, melynek egyik legfőbb elvárt eredmények az EU-2020-ban is szereplő halálos bal-

esetek áldozatainak számának csökkenése.   

2. Regionális közúti elérhetőség és közösségi közlekedési kapcsolatok javítása célja a TEN-

T hálózaton kívüli térszerkezeti szempontból jelentős városok közúti kapcsolatainak fej-

lesztése, regionális autóbuszjáratok üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek 

biztosítása és kapcsolódó ITS fejlesztések (pl. utastájékoztatás). Ez a speciális cél támo-

gatná az üzemanyag-takarékos vezetés (eco-driving) elterjesztését is.   

9. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok  

Az

ono

sító

* 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték 

(2023) 

Az 

adat 

forrá-

sa 

Jelenté-

si gya-

koriság 

 

A közúti közlekedési 
balesetek halálos áldoza-

tainak számának változá-

sa az érintett szakaszo-
kon (3 év átlagában) 

fő/év 
Kevésbé 

fejlett  2012 
[Kidolgo-
zás alatt] 

Magyar 

Közút 

Nzrt.,  

évente 
egyszer 

 

A megyei jogú városokat 

30 percen belül elérő 
(autóbusz + személygép-

kocsi) munkaképes korú 

lakosság számának 
növekedése a bázis évi 

népességadatokra vetítve 

ezer fő 
Kevésbé 

fejlett  2012 
[Kidolgo-
zás alatt] 

mérés, 

modell-

számítás 

évente 
egyszer 

2.A.3.3. Az IKOP-3. prioritástengely keretében támogatott intézkedések 

2.A.3.3.1 A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

A közlekedésbiztonsági intézkedések keretében a KözOP célzott fejlesztéseinek az operatív 

programok közötti lehatárolást figyelembe vevő folytatása történne meg külön program kere-

tében a baleseti gócpontokban mind közúton (pl. további KKEP-k), mind pedig vasúton (pl. 

veszélyes vasúti átjárók).  

A regionális közúti elérhetőség és közösségi közlekedési kapcsolatok javítása keretében má-

sod- és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához történő kapcsolatainak fejleszté-

se, felújítása történik, emellett az intermodalitást és akadálymentesítést elősegítő buszöböl, -

megálló, -forduló kialakítási projektek, esetlegesen kapcsolódó tudat- és szemléletformáló 

tevékenység is támogatást kaphatnak. Ezen projektek kedvezményezettje a NIF Zrt, a Magyar 

Közút NZrt., MÁV Zrt., a GYSEV Zrt., a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-

főkapitányság illetve előbbiek esetleges jogutódai.  
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2.A.3.3.2. A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Az IKOP 3. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei van: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

a) teljesítsék az Európai Bizottság által előírt „kidolgozott projektcsatorna” feltételeket, 

azaz rendelkezzenk megvalósíthatósági tanulmánnyal, pozitív társadalmi-gazdasági 

költség-hasznon elemzéssel, szinte kész környezeti és egyéb értékelésekkel (pl. élő-

hely és víz keretirányelv), az állami támogatási kérdéseik legyenek tisztázottak és le-

gyen részletes megvalósítási ütemezésük. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a 

pénzügyi fenntarthatóság igazolása, azaz a megvalósult beruházás működtetésének 

pénzügyi finanszírozhatóságának bemutatása. 

b) a 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti Közlekedési Stra-

tégia legalább közepes társadalmi hasznosságú projektjei közé tartozzon. A NKS által 

kiemelt hasznosságúnak ítélt fejlesztési eszközbe sorolható projektek előnyt élveznek 

a nagy hasznosságúakkal, azok pedig a közepes hasznosságúakkal szemben.  

2. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Stratégia „megfelelő előkészítéssel tá-

mogatható” vagy „előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyez-

zük, hogy az előkészítési a folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, 

amíg a projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv ké-

szül, ami a kivitelezés megkezdésének feltétele. 

2.A.3.3.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása  

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazását nem tervezzük.  

2.A.3.3.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

A prioritástengely keretében nagyprojektek előfordulnak.  

2.A.3.3.5. Output indikátorok 

10. táblázat: IKOP-3. output indikátorok 

Azono-

sító* 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2023) 
Adatforrás 

 

Az újonnan 

épített utak 

teljes hossza 

km ERFA 
kevésbé 

fejlett 
[Kidolgozás 

alatt] 
Magyar Közút 

Nzrt. 



 
 

 

42/82 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

Azono-

sító* 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2023) 
Adatforrás 

 

A felújított 

vagy korszerű-

sített utak tel-

jes hossza 

km ERFA 
kevésbé 

fejlett 
[Kidolgozás 

alatt] 
Magyar Közút 

Nzrt. 

2.A.3.4. IKOP-3. beavatkozási kategóriák  

11. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák [Kidolgozás alatt] 

Beavatkozási terület 
Finanszírozá-

si forma 
Terület 

Területi tel-

jesítés me-

chanizmusa 

Dimen-

zió 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

K

ód 

€ 

ösz-

szeg 

015. TEN-T-hez 

kapcsolódó másod-

lagos utak  

 

v
is

sz
a 

n
em

 t
ér

ít
en

d
ő
 

 

K
ev

és
b
é 

fe
jl

et
t 

ré
g
ió

k
 

 

  

  

016. Egyéb orszá-

gos és regionális 

utak (új építés) 

   

  

  

018. Helyreállított 

vagy megújított út 

(autópálya, orszá-

gos, regionális) 

   

  

  

020. Multimodális 

közlekedés 
   

  
  

078. Intelligens 

közlekedési rend-

szerek 

   

  

  

2.A.4. Elővárosi, regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság 

2.A.4.1. Az IKOP 4. prioritástengely kialakításának indoklása 

Az IKOP-4. prioritástengely kialakítását az alábbiak indokolták:  

 az EU-2020-ban megfogalmazott energiahatékonyság, közvetetten a közlekedési üveg-

házhatású gázok kibocsátásának mérséklése, illetve a kőolajfüggőség csökkentése 

 a Bizottság pozíciós papírjában megfogalmazott környezetbarát közlekedés támogatása, 

valamint regionális mobilitás fokozása elvárásai.  
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Az elővárosi, regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása prioritástengely a 

kevésbé fejlett és a fejlett régiókra is kiterjed, mivel a tervezett beavatkozások egy része (pl. 

fővárosi elővárosi vasútvonalak fejlesztése) nem választhatók szét Pest megye határainál. Az 

IKOP-4. prioritástengely nem terjed ki a helyi érdekű vasutakra (HÉV), illetve a tram-

trainekre, mivel azok stratégiai alátámasztottság és a kidolgozott projektcsatorna feltételek 

teljesítése esetén az 5. prioritástengely segítségével valósulhatnak meg. Az IKOP-4. prioritás-

tengely emellett tartalmazza a KözOP-5. prioritás elővárosi szakaszolt projektjeit is.    

2.A.4.2. Az IKOP 4. prioritástengely specifikus céljai és az elvárt eredményei  

1. Az elővárosi közlekedés korszerűsítése az elővárosi vasútvonalainak fejlesztése mellett 

kiterjedne az azon közlekedő kötöttpályás járművek beszerzésére, illetve a vasúti csomópont-

ok fejlesztésére (állomásfejlesztési program), melynek elvárt eredménye a jobb (pl. akadály-

mentes, intermodális) közlekedési lehetőségekkel kiszolgált utasok számának a növelése.  

2. A vasúti szűk keresztmetszetek felszámolásának (pl. lassújel megszüntetés, hidak, leromlott 

felsővezetéki és energiaellátó berendezések helyreállítása, részleges kétvágányúsítás, állo-

másvégeken nagysebességű kitérők, KÖFI kiépítése, egyidejű állomási vonatbejárás biztosítá-

sa, vasúti optikai hálózat megújítása) elvárt eredménye a fejlesztett vasútvonalakon a szolgál-

tatási színvonal növelése az utazási idő és a zavarérzékenység csökkentésével, valamint a me-

netrendi stabilitás biztosításával.  

3. A vasút-villamosítás fő célja a fejlesztett vasútvonalak interoperabilitásának növelése, az 

elvárt eredménye pedig a kőolaj-felhasználás csökkentése és az energiahatékonyság növelése.  

12. táblázat: IKOP-4. eredményindikátorok  

Az

ono

sító

* 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték 

(2023) 

Az 

adat 

forrá-

sa 

Jelenté-

si gya-

koriság 

 

A prioritástengely kere-

tében létrehozott infra-

struktúrát használó és 
így jobb közlekedési 

lehetőségekkel kiszolgált 

utasok száma 

ezer utas/nap   2012 
[Kidolgo-
zás alatt] 

mérés, 
számítás 

évente 
egyszer 

 
Megtakarított utazási idő 

a helyreállított vasútvo-

nalakon 

ezer 
utasóra/év 

  2012 
[Kidolgo-
zás alatt] 

mérés, 
számítás 

évente 
egyszer 

 
Menetrendszerűség 

javítása a helyreállított 

vasútvonalakon 

%   2012 
[Kidolgo-
zás alatt] 

mérés, 
számítás 

évente 
egyszer 

 

A prioritástengely kere-

tében létrehozott felső-

vezetéket használó 
járművek által használt 

villamos energia és a fel 

nem használt gázolaj 
energia különbsége 

kWh   2012 
[Kidolgo-

zás alatt] 

MÁV 

Zrt., 

GYSEV 
Zrt. 

évente 

egyszer 
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2.A.4.3. Az IKOP-4. prioritástengely keretében támogatott intézkedések 

2.A.4.3.1. A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

A támogatott intézkedések során a vasúti infrastruktúra menetrend alapú korszerűsítése törté-

nik meg a villamosítás kiépítésével, a szűkkeresztmetszetek (pl. lassújel megszüntetés, hidak, 

leromlott felsővezetéki és energiaellátó berendezések helyreállítása, részleges 

kétvágányúsítás, állomásvégeken nagysebességű kitérők beépítése) felszámolásával és kap-

csolódó járműbeszerzéssel (pl. motorvonat). Az IKOP 4. prioritásából történne még a vasúti 

csomópontok fejlesztése is (pl. állomásépület épület-energetikai korszerűsítése, akadálymen-

tesítés, közszolgálati szegmens (pl. kormányablak) fejlesztése, a multimodalitást elősegítő 

P+R, B+R, K+R parkolók fejlesztése, utastájékoztatás korszerűsítse, jegyrendszer megújítá-

sa).  A speciális cél emellett kiterjed a projektek előkészítésére (pl. engedélyezési, kiviteli 

tervek elkészítése, területszerzés) és a projekthez esetlegesen kapcsolódó tudat- és szemlélet-

formálási tevékenységre is. A projektek kedvezményezettje a NIF Zrt., MÁV Zrt., Nemzeti 

Vasúti Pályaműködtető Zrt., MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt. vagy a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ illetve előbbiek esetleges jogutódai.  

2.A.4.3.2. A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Az IKOP 4. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei van: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

a) teljesítsék az Európai Bizottság által előírt „kidolgozott projektcsatorna” feltételeket, 

azaz rendelkezzenk megvalósíthatósági tanulmánnyal, pozitív társadalmi-gazdasági 

költség-hasznon elemzéssel, szinte kész környezeti és egyéb értékelésekkel (pl. élő-

hely és víz keretirányelv), az állami támogatási kérdéseik legyenek tisztázottak és le-

gyen részletes megvalósítási ütemezésük. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a 

pénzügyi fenntarthatóság igazolása, azaz a megvalósult beruházás működtetésének 

pénzügyi finanszírozhatóságának bemutatása. 

b) a 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti Közlekedési Stra-

tégia legalább közepes társadalmi hasznosságú projektjei közé tartozzon. A NKS által 

kiemelt hasznosságúnak ítélt fejlesztési eszközbe sorolható projektek előnyt élveznek 

a nagy hasznosságúakkal, azok pedig a közepes hasznosságúakkal szemben.  

c) A tervezett műszaki paraméterek ne haladják meg a vasútvonal funkcionalitását és az 

átjárhatósági műszaki előírásait. 

2. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Stratégia „megfelelő előkészítéssel tá-

mogatható” vagy „előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyez-

zük, hogy az előkészítési folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, amíg 

a projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv készül, 

ami a kivitelezés megkezdésének feltétele. 
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2.A.4.3.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazását nem tervezzük. 

2.A.4.3.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

A prioritástengely keretében nagyprojektek előfordulnak, bár a vasúti szűk keresztmetszetek 

felszámolását, a villamosítást és az állomásfejlesztést alapvetően programszerű formában len-

ne célszerű végrehajtani.  

2.A.4.3.5. Output indikátorok 

13. táblázat: IKOP-4. output indikátorok 

Azono-

sító* 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2023) 
Adatforrás 

 

A felújított 

vagy korszerű-

sített vasútvo-

nal teljes hosz-

sza 

km KA  
[Kidolgozás 

alatt] 
MÁV Zrt., 

GYSEV Zrt. 

2.A.4.4.. IKOP-4. beavatkozási kategóriák  

14. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák [Kidolgozás alatt] 

Beavatkozási terület 
Finanszírozá-

si forma 
Terület 

Területi tel-

jesítés me-

chanizmusa 

Dimen-

zió 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

K

ód 

€ 

ösz-

szeg 

009. Vasút (TEN-T 

törzshálózat) 
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010. Vasút (TEN-T 

átfogó hálózat) 

 
  

  
  

011. Egyéb vasút-

vonalak 

 
  

  
  

012. Mobil vasúti 

eszközök 
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2.A.5. Fenntartható városi közlekedésfejlesztések 

2.A.5.1. Az IKOP 5. prioritástengely kialakításának indoklása 

Az IKOP-5. prioritástengely kialakítását a Bizottság 2012. október 30-i pozíciós papírjában 

megfogalmazott integrált, fenntartható városi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyváros-

okban, agglomerációjukban és a Budapesthez tartó területeken elvárása indokolja. A fenntart-

ható városi közlekedésfejlesztések a kevésbé fejlett és a fejlett régiókra is kiterjednek. Az 

IKOP-5. prioritástengely tartalmazza a KözOP-5. prioritás városi szakaszolt projektjeit is. 

Városi közlekedésfejlesztéseket emellett még a területi operatív programok is tartalmaznak 

(pl. buszbeszerzés).     

 

2004 és 2012. augusztus között 1175 milliárd Ft összköltségű városi és elővárosi közösségi 

közlekedési projekt valósult meg. A legfontosabb tanulságokat a források közel harmadát 

lekötő 4-es metró példája mutatja: 

 a projekt-előkészítettség és a szakmai minőségbiztosítás szintje alacsony volt, generálkivi-

telezőt nem alkalmaztak.  

 más fejlesztéseket szorított ki, mivel a 452 milliárd Ft-nyi beruházásból szinte a teljes 

budapesti közösségi közlekedési járműállományt le lehetett volna cserélni.  

 pénzügyi fenntarthatóságát a tervezéskor nem kellően vették figyelembe. A közel 10 mil-

liárd Ft/év üzemeltetési költség finanszírozási alapját a Széll Kálmán terv 2.0. alapján a 

személyforgalmi behajtási díj („dugódíj”) fogja majd biztosítani. 

Ezeket a 2014-2020-as időszak során el kívánjuk kerülni.  

2.A.5.2. Az IKOP 5. prioritástengely specifikus céljai és az elvárt eredményei  

1. Kötöttpályás városi közlekedésfejlesztések, különösen meglévő hálózati elemek korszerűsí-

tésével. A kötöttpályás városi közlekedés korszerűsítése kiterjed a kidolgozott projektcsatorna 

feltételeknek megfelelő villamos, HÉV, metró, trolibusz, tram-train projektekre, beleértve a 

kötöttpályás járműbeszerzést is, illetve az esetlegesen kapcsolódó tudat- és szemléletformáló 

tevékenységeket.  

2. Intermodalitás és társadalmi tudatosság javítása, különösen az igényvezérelt közlekedés 

fejlesztésével, az e-jegyrendszer területén tapasztalható elmaradás felszámolásával, a külön-

böző utastájékoztató és nyomonkövető rendszerek összekapcsolásával (pl. interfacek), sze-

mélyforgalmi behajtási díjrendszer kiépítésével, és a társadalmi tudatosság növelését és szem-

léletformálást célzó intézkedések a közösségi és nem-motorizált (pl. kerékpározáshoz kapcso-

lódó kampányok, car-sharing) közlekedési módok előnyeiről. Ez a specifikus cél támogatja 

azon intermodális személyszállítási csomópontokat is, ahol a beruházási ráfordítás legalább 

50%-a kapcsolódik a kötöttpályás létesítményhez, illetve kiterjedne a közlekedésbiztonsági 

fejlesztésekre is. 
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A prioritástengely kötöttpályás városi közlekedésfejlesztéseire vonatkozó specifikus célja az 

EUSDR 1/b prioritás területének 4. akciójához (fenntartható városi közlekedési rendszerek) 

járul hozzá, míg 2. specifikus célja az EUSDR közúti közlekedési prioritása 7. akcióját (intel-

ligens közlekedési rendszerek fejlesztése) támogatja.  

 

Az EUSDR mindkét specifikus cél tekintetében a határon átnyúló agglomerációk intelligens 

közlekedésfejlesztésének koordinált megvalósítását tudja támogatni.  

 

15. táblázat: IKOP-5. eredményindikátorok  

 

2.A.5.3. Az IKOP-5. prioritástengely keretében támogatott intézkedések 

2.A.5.3.1. A támogatandó intézkedések típusainak leírása példákkal, és ahol értelmezhető, a vo-

natkozó specifikus célokhoz való várt hozzájárulásuk, ide értve: 

Az intézkedés keretében pénzügyileg fenntartható városi kötöttpályás fejlesztések, személy-

szállítási intermodális csomópontok és kapcsolódó kötöttpályás járműbeszerzések valósulná-

nak meg. A lehetséges kedvezményezettek például a helyi közösségi közlekedést ellátó cégek, 

illetve a prioritás tartalmazná a KözOP 5. prioritás szakaszolt projektjeit is.  

2.A.5.3.2. A kiválasztási kritériumok vezérelvei  

Az IKOP 5. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei van: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

Az

ono

sító

* 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték 

(2023) 

Az 

adat 

forrá-

sa 

Jelenté-

si gya-

koriság 

 

Megtakarított utazási 

idő a városi kötöttpá-

lyás közlekedés fej-

lesztett szakaszaihoz 

kapcsolódóan  

ezer 

utasóra/év 
  2012 

[Kidolgo-

zás alatt] 

 
mérés, 

számítás 

 

A fejlesztett városi 

kötöttpályás szaka-

szokat használó uta-

sok száma  

ezer utas/nap   2012 

[Kidolgo-

zás alatt] 
 

mérés, 

számítás 
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a) teljesítsék az Európai Bizottság által előírt „kidolgozott projektcsatorna” feltételeket, 

azaz rendelkezzenk megvalósíthatósági tanulmánnyal, pozitív társadalmi-gazdasági 

költség-hasznon elemzéssel, szinte kész környezeti és egyéb értékelésekkel (pl. élő-

hely és víz keretirányelv), az állami támogatási kérdéseik legyenek tisztázottak és le-

gyen részletes megvalósítási ütemezésük. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a 

pénzügyi fenntarthatóság igazolása, azaz a megvalósult beruházás működtetésének 

pénzügyi finanszírozhatóságának bemutatása. 

b) a 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti Közlekedési Stra-

tégia legalább közepes társadalmi hasznosságú projektjei közé tartozzon. A NKS által 

kiemelt hasznosságúnak ítélt fejlesztési eszközbe sorolható projektek előnyt élveznek 

a nagy hasznosságúakkal, azok pedig a közepes hasznosságúakkal szemben.  

c) A városi megaprojektek által okozott kiszorítási hatás elkerülése érdekében egy adott 

településen megvalósuló városi közlekedésfejlesztési beruházásokhoz – a szakaszolt 

KözOP/IKOP projektek támogatásigényét is beleszámítva - összesen maximum 60 

millió Ft/ezer lakos és legfeljebb 90 milliárd Ft/település IKOP támogatás adható. 

2. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Stratégia „megfelelő előkészítéssel tá-

mogatható” vagy „előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyez-

zük, hogy az előkészítési folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, amíg 

a projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv készül, 

ami a kivitelezés megkezdésének feltétele. 

2.A.5.3.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása 

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazását nem tervezzük.  

2.A.5.3.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása  

A prioritástengely keretében nagyprojektek előfordulnak.  

2.A.5.3.5. Output indikátorok 

16. táblázat: IKOP-5. output indikátorok 

Azono-

sító* 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2023) 
Adatforrás 

 

Korszerűsített 

városi kötött-

pályás hálózat 

hossza 

km KA  
[Kidolgozás 

alatt] 

Adott nagyvá-

ros közlekedé-

si vállalata 
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2.A.5.4. IKOP-5. beavatkozási kategóriák  

17. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák [Kidolgozás alatt] 

Beavatkozási terület 
Finanszírozá-

si forma 
Terület 

Területi tel-

jesítés me-

chanizmusa 

Dimen-

zió 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

K

ód 

€ 

ösz-

szeg 

012. Mobil vasúti 

eszközök 

 
v
is

sz
a 

n
em

 t
ér

ít
en

d
ő
 

 

N
em

 a
lk

al
m

az
h
at

ó
 

 
  

  

020. Multimodális 

közlekedés 

 
  

  
  

077. Tiszta városi 

közlekedési infra-

struktúra és promó-

ció 

 

  

  

  

078 Intelligens köz-

lekedési rendszerek 

 
  

  
  

2.B.1 A technikai segítségnyújtás prioritástengelye 

2.B.1.1. Technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának összegzése  

A Közös rendelkezésekről szóló rendelettervezet 51. cikke szerint, az alapokból lehetőség 

nyílik azon előkészítési, monitoring, adminisztratív és technikai segítségnyújtás, értékelés, 

audit és ellenőrzési tevékenységek megvalósítására, amelyek a megvalósításához szüksége-

sek. 

A 2014-2020-as időszakban a technikai segítségnyújtás forrásai két helyen jelennek meg: az 

egyes operatív programok technikai segítségnyújtási prioritásaiban és a Koordinációs ési Ope-

ratív Programban (KOOP).  

A KOOP és az operatív programszintű technikai segítségnyújtás tevékenységek közötti elha-

tárolás az intézményrendszer egyes szintjei közötti munkamegosztás, valamint az intézmé-

nyek működtetéséből fakadó tevékenységekés költségeik megoszlásának figyelembe vételével 

került kialakításra. Mindezek alapján  

 az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásai az egyes programok operatív, 

elsősorban projektszintű végrehajtásához kötődő tevékenységeit (elsősorban a közremű-

ködő szervezetekhez kapcsolódó költségek),  

 a KOOP prioritásai pedig az operatív programok végrehajtásához kötődő, stratégiai, rend-

szer-szintű tevékenységeket hivatottak támogatni (a központi koordinációs szerv és a ho-

rizontális szervezetek feladatai). 
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A feladatok fenti felosztása a pénzügyi források tervezésének az alapja. A korábbi tervezési 

időszakok tapasztalatai alapján, a lebonyolítás költségeinek közel egyharmada köthető első-

sorban a programmegvalósításhoz kapcsolódó tevékenységeket végző központi és horizontális 

intézményekhez. A fennmaradó közel kétharmados rész pedig az egyes programok operatív 

jellegű, elsősorban projektszintű végrehajtásához kapcsolódó tevékenységekhez köthető. En-

nek megfelelően a rendelkezésre álló európai strukturális és beruházási (ESB) keret 3,0%-os 

technikai segítségnyújtási forrásainak megoszlása  

 KOOP 1,5% 

 Összes operatív program TA-prioritása 1,5% 

 

A technikai segítségnyújtás elsősorban az IKOP operatív, elsősorban projektszintű végrehaj-

táshoz kötődő tevékenységeit támogatná. Ebbe beletartozik a projektjavaslatok befogadása és 

értékelése, a támogatási szerződések megkötése és módosítása, a projektmegvalósítás 

nyomonkövetése, a támogatások kifizetése, projektzárási feladatok, ellenőrzések lebonyolítá-

sa és szabálytalanságok feltárása, jelentése, valamint az IKOP-hoz kötődő, célzott kommuni-

kációs tevékenység ellátását. Szintén innen kerülnek finanszírozása egységár alapon a közre-

működő szervezetek IKOP lebonyolításával kapcsolatos feladatai.  A TA keret emellett támo-

gatná az NKS által legnagyobb hasznosságúnak ítélt menedzsment eszközök (pl. közszolgál-

tatások költség-hatékonnyá tétele, összekapcsolt utazási láncok vizsgálata) előkészítését. 8pl. 

tanulmánykészítés) 

2.B.1.2. Az IKOP 6. prioritástengely specifikus céljai és az elvárt eredményei  

18. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok  

Az

ono

sító

* 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték 

(2023) 

Az 

adat 

forrá-

sa 

Jelenté-

si gya-

koriság 

 

Támogatott projektek 

megvalósulásának 
aránya (az eldöntött 

fejlesztések és a tényle-

ges (lezárt projektekben) 
megvalósított fejleszté-

sek aránya.) 

%    
[Kidolgo-
zás alatt] 

IKOP 
IH 

évente 
egyszer. 
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2.B.1.3. IKOP-6. beavatkozási kategóriák  

19. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák [Kidolgozás alatt] 

Beavatkozási terület 
Finanszírozá-

si forma 
Terület 

Területi tel-

jesítés me-

chanizmusa 

Dimen-

zió 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

Kód 
€ ösz-

szeg 
Kód 

€ 

ösz-

szeg 

K

ód 

€ 

ösz-

szeg 

0102. Előkészítés, 

megvalósítás, moni-

toring és vizsgálat 

 
v
is

sz
a 

n
em

 t
ér

ít
en

d
ő
 

 

N
em

 a
lk

al
m

az
h
at

ó
  

  

  

0103. Értékelés és 

tanulmányok 

 
  

  
  

0104. Információ és 

kommunikáció 

 
  

  
  

 



 
 

 

52/82 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

3. AZ OPERATÍV PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE 

3.1. Az egyes alapokból tervezett támogatások teljes pénzügyi előirányzata éves bon-

tásban (euró)  

A partnerségi megállapodás-tervezetben szereplő IKOP KA és ERFA forrásainak éves üteme-

zése a következő.   

20. táblázat Az egyes alapokból tervezett támogatások teljes pénzügyi előirányzata éves bontás-

ban (euró) [Kidolgozás alatt] 

Régiókategória 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Összesen 

(euró) 

ERFA 

Kevésbé fejlett régiók-

ban 

       304 947 475 

ERFA 

Fejlettebb régiókban 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ERFA összesen        304 947 475 

Kohéziós Alap        3 210 708 234 

Összesen        3 515 655 710 
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3.2. Az operatív program pénzügyi terve 

3.2.1. Az operatív program pénzügyi terve a teljes programozási időszakra (euró)  

21. a. táblázat 

A táblázatban szereplő értékek a 7%-os teljesítménytartalék összegét is tartalmazzák, melyet csak a kapcsolódó indikátorok 2018. évi teljesítése esetén lehet felhasználni. 

 

Alap 

Régió 

kategó-

ria 

Az Uniós finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszámol-

ható közkiadás) 

Európai Uniós 

finanszírozás 

(a) 

Nemzeti 

társfinanszí-

rozás 

(b) = (c) + 

(d)) 

Nemzeti társfinanszí-

rozás indikatív fel-

osztása 

Összes 

finanszíro-

zás 

(e) = (a) + 

(b) 

Társfinan-

szírozás 

mértéke 

(f)  = (a)/(e)  

Tájékozta-

tó adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán  

(d) 
  

EBB hoz-

zájárulás 

1.Nemzetközi (TEN-

T) közúti elérhetőség 
javítása 

KA  Teljes elszámolható költség 838 449 678 147 961 708 147 961 708 0 986 411 386 85% NA 

2.Nemzetközi (TEN-

T) vasúti és vízi úti 
elérhetőség javítása 

KA  Teljes elszámolható költség 896 575 737 158 219 248 158 219 248 0 1 054 794 985 85% NA 

3.A regionális közúti 

elérhetőség és közle-
kedésbiztonság fej-

lesztése 

ERFA 
Kevésbé 

fejlett régió 
Teljes elszámolható költség 259 205 354 45 742 121 45 742 121 0 304 947 475 85% NA 

4.Elővárosi, regionális 

vasúti elérhetőség és 
energia-hatékonyság 

javítása 

KA  Teljes elszámolható költség 597 736 361 105 482 887 105 482 887 0 703 219 248 85% NA 
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Alap 

Régió 

kategó-

ria 

Az Uniós finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszámol-

ható közkiadás) 

Európai Uniós 

finanszírozás 

(a) 

Nemzeti 

társfinanszí-

rozás 

(b) = (c) + 

(d)) 

Nemzeti társfinanszí-

rozás indikatív fel-

osztása 

Összes 

finanszíro-

zás 

(e) = (a) + 

(b) 

Társfinan-

szírozás 

mértéke 

(f)  = (a)/(e)  

Tájékozta-

tó adatok 

     
Állami 

(c) 

Magán  

(d) 
  

EBB hoz-

zájárulás 

5. Fenntartható városi 

közlekedés fejlesztése 
KA  Teljes elszámolható költség 351 291 088 61 992 545 61 992 545 0 413 283 633 85% NA 

6.Technikai segítség-

nyújtás 
KA  Teljes elszámolható költség 45 049 136 7 949 848 7 949 848 0 52 998 983 85% 

NA 

Összesen ERFA 
Kevésbé 

fejlett Teljes elszámolható költség 259 205 354 45 742 121 45 742 121 0 304 947 475 85% NA 

Összesen KA  Teljes elszámolható költség 2 729 101 999 481 606 235 481 606 235 0 3 210 708 234 85% NA 

Mindösszesen - - Teljes elszámolható költség 2 988 307 353 527 348 356 527 348 356 0 3 515 655 710 85% NA 
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3.2.2.  Az operatív program pénzügyi terve prioritástengelyek, finanszírozó alap, régiókategória és tematikus cél szerint 

21 b. táblázat 

Prioritástengely Alap Régiókategória Tematikus célkitűzés Uniós támogatás 
Nemzeti társfi-

nanszírozás 

Összes finanszí-

rozás 

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti 

elérhetőség javítása 
KA  7. tematikus célkitűzés 

838 449 678 147 961 708 986 411 386 

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és 

vízi úti elérhetőség javítása 
KA  7. tematikus célkitűzés 

896 575 737 158 219 248 1 054 794 985 

3. A regionális közúti elérhetőség 

és közlekedésbiztonság fejleszté-

se 

ERFA Kevésbé fejlett 7. tematikus célkitűzés 

259 205 354 45 742 121 304 947 475 

4. Elővárosi, regionális vasúti 

elérhetőség és energia-

hatékonyság javítása 

KA  7. tematikus célkitűzés 

597 736 361 105 482 887 703 219 248 

5.Fenntartható városi közlekedés 

fejlesztése 
KA  4. tematikus célkitűzés 351 291 088 61 992 545 413 283 633 

6. Technikai segítségnyújtás KA  - 45 049 136 7 949 848 52 998 983 

ÖSSZESEN - - - 2 988 307 353 527 348 356 3 515 655 710 
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22. táblázat: A klímaváltozással foglalkozó célkitűzésekre fordítandó támogatás indikatív összege 

Prioritástengely 
A klímaváltozással foglalkozó célkitűzésekre fordí-

tandó támogatás indikatív összege (euró) 

Az operatív program teljes költségének arányában 

(%) 

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 0 0% 

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 
Az összes IKOP-2. prioritástengelybeli fejlesztés 40%-a ennek számít 

421 917 994 
12% 

3. A regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság fejlesztése 0 0% 

4. Elővárosi, regionális vasúti elérhetőség és energia-hatékonyság javítása 
Az összes IKOP-4. prioritástengelybeli fejlesztés 40%-a ennek számít 

281 287 699 
8% 

5. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése 
Az összes IKOP-5. prioritástengelybeli fejlesztés 40%-a ennek számít 

165 313 453 
4,7% 

6. Technikai segítségnyújtás 0 0% 

Összesen 868 519 146 24,7% 
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4. A TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSE  

4.1. CLLD eszköz használatának megközelítése, a végrehajtás és alkalmazás elveinek 

rögzítése  

Az IKOP minimális Európai Regionális Fejlesztési Alap kerete miatt közösségvezérelt helyi 

fejlesztéseket (CLLD) nem kíván alkalmazni.  

 

4.2. ITI eszköz – ERFA rendelet 7 cikk (2) bekezdése szerinti – városfejlesztéstől 

eltérő használatának megközelítése és ezek indikatív forrásallokációja minden 

prioritás tengelyből 

Az IKOP integrált területi beruházási eszközt (ITI) sem tervez alkalmazni, mivel  

 az ilyen területi beruházások (pl. a Záhony komplex gazdaságfejlesztési program) a 2007-

2013-as időszakban ITI nélkül is kezelhetőek voltak.  

 Az ITI-k közlekedésfejlesztéseinek meghatározó része TEN-T hálózaton kívüli közútfej-

lesztésre irányul. Erre csak az ERFA használható, amivel az IKOP alig rendelkezik.  

 A közlekedésfejlesztések előkészítési és kivitelezési ideje hosszú, az ITI-kben szereplő 

egyéb elemeké pedig rövid, ami nehezíti a megvalósíthatóságot.   

Az IKOP annak ellenére, hogy ITI-t nem tervez természetesen törekszik a minél komplexebb 

fejlesztések megvalósítására.  

 

4.3. Amennyiben releváns a fenntartható városfejlesztlésre vonatkozó támogatás 

A fenntartható városfejlesztési intézkedésekhez az IKOP közvetlenül az 5. prioritástengelyé-

vel, illetve közvetetten a 4. prioritástengelyében lévő elővárosi beavatkozásokkal kapcsolódik. 

 

4.4. Együttműködési tevékenységekkel és makro-regionális, valamint a tengeri 

medencékkel kapcsolatos regionális stratégiákkal való koordinációt biztosító 

mechanizmusok 

Az Operatív Program tervezése az előkészítés stádiumától kezdve mind az előkészítés, mind a 

végrehajtás fázisaiban az EUSDR figyelembevételével, releváns elemeinek beépítésével za-

jlik. 

 

Az IKOP 1. prioritástengely specifikus céljai az EUSDR 1/b prioritás területe 1. akciójának 

(TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek megvalósítása) közúti vonatkozásait támogatják. 

A EUSDR a határon átnyúló infrastruktúra elemek összehangolt fejlesztésének támogatásával 

és ezzel a határon túli összeköttetések felgyorsításával és a tranzitfolyósok jobb kihasználásá-

val járul hozzá a specifikus célok hatékony megvalósításához. 

 

Az IKOP 2. prioritástengely 1. specifikus célja nevesített módon támogatja az EUSDR 4. ak-

ciójának (folyami információs rendszer) fejlesztését a TEN-T törzshálózat korszerűsítése ke-

retében. Tekintettel arra, hogy a RIS regionálisan valósul meg, hozzájárulása maximális a 

hazai és a tranzitforgalom támogatásához. A fejlesztések optimálisan hasznosulnak az érintett 
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hatóságok számára, továbbá minimalizálják az időjárási szélsőségekből származó vesztesége-

ket a vízi közlekedésben.  

  

A prioritástengely specifikus céljai továbbá az EUSDR 1/b prioritás területe 1. akciójának 

(TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek megvalósítása) vasúti vonatkozásait támogatják. 

A vasútvonalak átépítésének hozadékai a nemzetközi elérési időben is érvényesülnek, a beru-

házások a nemzetközi forgalom következtében a pályahasználati díjakban hamarabb megté-

rülnek. 

 

Az IKOP 3. prioritástengely az EUSDR regionális infrastruktúrafejlesztést érintő (5. számú) 

akciójának megvalósulásához járul hozzá. AZ EUSDR az intézkedés sikeres megvalósítását a 

határ menti régiók közlekedésfejlesztéseinek összehangolásával tudja támogatni. 

 

Az IKOP 5. prioritástengely kötöttpályás városi közlekedésfejlesztéseire vonatkozó specifikus 

célja az EUSDR 1/b prioritás területének 4. akciójához (fenntartható városi közlekedési rend-

szerek) járul hozzá, míg 2. specifikus célja (intermodalitás javítása) az EUSDR közúti közle-

kedési prioritása 7. akcióját (intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése) támogatja.  

 

A Duna Stratégia mindkét specifikus cél tekintetében a határon átnyúló agglomerációk intel-

ligens közlekedésfejlesztésének koordinált megvalósítását tudja támogatni.  

 

Az IKOP tervezése során figyelembevételre kerültek az EUSDR-ben szereplő közlekedésfej-

lesztési projektek, melyek közül Magyarországot a következők érintik: 

 TEN-T Mediterrán vasúti folyosó fejlesztése 

 Egyes észak-déli közúti folyosók (pl. CETC-Route 65, Gdansk-Ploce, Via Carpathia) fej-

lesztése, melyek hazai szakaszai a TEN-T hálózat részét képzik. 

 EuroVelo 6 kerékpárút.  

 Nagysebességű vasúthálózat előkészítése 

 Duna hajózhatósága 

A fenti projektek megfelelő előkészítést (pl. szükséges környezetvédelmi engedélyek meg-

szerzését) követően az IKOP és CEF keretében tervezettek, ez alól az EuroVelo 6 kerékpárút 

a kivételével, mely az operatív programok közötti lehatárolások alapján a Gazdasági és Inno-

vációs Operatív Program (GINOP) hatáskörébe tartozik. A Nemzeti Közlekedési Stratégia 

elő-megvalósíthatósági tanulmánya alapján 705-870 milliárd Ft-ba kerülő Budapest-Bécs 

nagysebességű vasútvonal megépítése csak 10-12 millió utas/év küszöbérték esetén lehet 

pénzügyileg fenntartható, amit a forgalmi modell 2035 utánra prognosztizál.    

A Duna hordalékegyensúlya felborulásának és medermélyülésének ivóvízbázisokra, Natura 

2000 területekre, turizmusra és hajózásra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak visszafordítása és 

az ezeket célzó komplex hatásvizsgálatok és tervek megalapozására az EUSDR keretében az 
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érintett Duna országokat lefedő hordalékegyensúly modell kerül kidolgozásra. A későbbiek-

ben azonosított fejlesztések hajózási elemeinek finanszírozására a CEF forrásai lehetnek al-

kalmasak. 
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5. * A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT, VAGY A DISZKRIMINÁ-

CIÓ VAGY A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS KOCKÁZATÁNAK LEGINKÁBB 

KITETT CÉLCSOPORTOKKAL RENDELKEZŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK 

SAJÁTOS IGÉNYEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MARGINALIZÁLÓDOTT 

KÖZÖSSÉGEKRE ÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKRE  

5.1. A szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek / a diszkrimináció legma-

gasabb kockázatának kitett célcsoportok 

 

Magyarországon a járási szintű (LAU 1 vagy NUTS IV) szegénységi térképet a Központi Sta-

tisztikai Hivatal a jövedelmekre fókuszáló társadalomstatisztikai felvétellel próbálja meghatá-

rozni. Ilyen utoljára 2005-ben készült, amit várhatóan 2013 végén vált fel a 2011-es népszám-

lálási adatokra és Háztartási költségvetési életkörülmények felvételre épülő új kistérségi szin-

tű szegénységi térkép. 

 

A korábbi felvétel felhasználásával a 311/2007. (XI.17.) Kormányrendeletben meghatározott 

kedvezményezett kistérségekben az ország népességének mintegy harmada (36%-a) él. A 

leghátrányosabb helyzetű térségek az ország északkeleti, keleti és dél-dunántúli határai men-

tén helyezkednek el, alapvetően az ország négy elmaradottabb régiójában találhatók.  

 

13. ábra: Kedvezményezett kistérségek 
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5.2. Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább sújtott földrajzi 

területek és célcsoportok szükségleteinek kezelésére 

 

A szegénység sújtotta területek nagyságának csökkentése csak hosszú időtávú, különféle temati-

kus célokra kiterjedő, egymással összehangolt programok segítségével érhető csak el. A jó közlekedé-

si infrastruktúra és a jobb közösségi közlekedési szolgáltatások közvetetten segítik a hátrányos 

helyzetű térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését. Az IKOP küldetésé-

ből, céljaiból eredően és az elvárt eredményeivel összhangban nem fókuszál a szegénységgel 

leginkább érintett földrajzi területekre vagy a diszkriminációval leghátrányosabban érintett 

célcsooportokra. Azonban a többi OP-hoz hasonlóan figyelembe veszi a tervezés során a sze-

génység által leginkább sújtott földrajzi területek és célcsoportok szükségleteit is, és az opera-

tív program forrásallokációjával, valamint belső logikájával összhangban reagál ezekre is. A 

szegénység által leginkább sújtott földrajzi területeket és célcsoportokat érintő célok és intéz-

kedések elsődlegesen két ágazati OP-ban, a GINOP-ban és az EFOP-ban jelennek meg, így 

gazdaságfejlesztési és a társadalmi felzárkóztatást segítő intézkedéseket tartalmaznak a célte-

rületekre és célcsoportokra vonatkozóan. 
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6. * KOMOLY ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁ-

NYOKKAL KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉNYEI  

Az Európai Unió által meghatározott legkedvezőtlenebb helyzetű régiótípusok közül Magyar-

országon a vidéki térségek, az ipari átalakulás által érintett térségek és a határon átnyúló régi-

ók (illetve határmenti) találhatóak meg. Többségük periférikus elhelyezkedésű, amely társa-

dalmi-gazdasági leszakadásuk fő okozója. Hazánkban a tanyás térségek és a kifejezetten apró-

falvas térségek tartoznak e körbe. Az érintett földrajzi terület-típusok közötti gyakori átfedés 

(pl. a határmenti térségek szinte mindegyike periférikus elhelyezkedésű és vidékies, jelentős 

részük pedig aprófalvas is egyben) is jelzi, hogy a problémák halmozódása ezen térségek tar-

tós leszakadását eredményezheti, lemaradásukat tartóssá teheti. Ezen földrajzi területek to-

vábbi súlyos társadalmi problémája, hogy a szegénységgel és diszkriminációval leginkább 

érintett roma lakosság is nagy arányban él ezeken a területeken, az ott élők tehát fokozottan 

hátrányos helyzetűnek tekinthetők.  

A periférikus térségek tekintetében külső és belső perifériákat különíthetünk el. Külső perifé-

ria alatt az országhatár menti térségek értendők, a belső perifériák pedig az ország közlekedési 

szempontból kedvezőtlen megközelíthetőségi részein találhatók (pl. Közép-Tiszavidék, du-

nántúli belső megyehatárok Fejér-Somogy-Tolna, Veszprém-Vas, Somogy-Zala területe).  

A periférikus területek elmaradottsága országos szinten is jelentős visszahúzó erő, további 

leszakadásuk pedig egyre súlyosabb társadalmi feszültségeket gerjeszt. Ezek szinte minden 

téren az ország többi részénél kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkeznek, amelyet fokozódó 

elvándorlás, elöregedés, társadalmi erodálódás, a természetes és épített környezet erősödő 

igénybevétele jellemez. A perifériák felzárkóztatásának legbiztosabb módja, ha helyi adottsá-

gaik figyelembevételével, helyi erőforrásaik felhasználásával, idővel önállóan is fejlődőképes, 

és tovagyűrűző gazdasági fejlődés indítható el a periféria legversenyképesebb körzeteiben, 

településein. A fejlődés motorjaiként szolgáló térségi központok megerősítése a leghatéko-

nyabb és leggyorsabb lehetőség ennek eléréséhez, továbbá a foglalkoztatási problémák keze-

lése a legfontosabb kulcstényezők egyike. 

Alapvető cél, hogy ezek a térségek egyedi stratégiák mentén, külső erőforrások bevonásával 

(pl. többletfejlesztési források, befektetés-ösztönzés) és a belső erőforrások feltárásával (mun-

kaerő, eladható termelési tradíciók, természeti erőforrások) zárkózzanak fel, újuljanak meg. A 

perifériák támogatásának hatékonyabbá tétele a források koncentrálását teszi szükségessé, 

ezért a legnagyobb problémákkal küzdő térségeknek, a valódi szükségleteiket szolgáló célok-

ra kell elsősorban a támogatásokat adni. 

Az ezen térségekre jellemző kedvezőtlen folyamatok visszafordítását minden operatív prog-

ram támogatja saját beavatkozási logikájához illeszkedően, a rendelkezésre álló források és 

eszközrendszer keretein belül. 
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7. AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, ELLENŐRZÉSÉRT ÉS A RELEVÁNS PARTNEREK SZE-

REPÉÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS SZERVEK  

7.1. Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása  

23. táblázat: Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása és elérhetőségei 

Hatóság/szerv 

A hatóság/szerv megnevezése, 

továbbá adott esetben a főosz-

tály vagy osztály is 

A hatóság/szerv vezetője 

(pozíció vagy tisztség) 

Irányító Hatóság NFM, IKOP IH n.a. 

Igazoló hatóság, ahol 

alkalmazható 
Magyar Államkincstár n.a. 

Ellenőrzési hatóság 

Európai Uniós 

Támogatásokat Auditáló 

Főigazgatóság 

n.a. 

Szerv, amely számára a 

Bizottság kifizetést eszközöl 

n.a (korábban 

Pénzügyminisztérium, majd 

NGM Nemzeti 

Programengedélyező Iroda, 

NGM NAO Iroda) 

n.a. 

 

Az IKOP Irányító Hatóság feladatát 2014. január 1-től a Nemzei Fejlesztési Minisztérium és 

esetleges jogutódai látják el, a Közös rendelkezésekről szóló rendelettervezetnek (CPR) meg-

felelően. A KEHOP programot egyaránt kezelő NFM irányító hatóságai egy szervezeti keret-

ben, de elkülönült szervezeti egységekben működnek. 

 

A CPR-nak megfelelően az Igazoló Hatóság feladatait a Magyar Államkincstár az Ellenőrző 

Hatóságét pedig az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el.  

7.2.A partnerek bevonása  

Az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program tervezéséért a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium (NFM) Infrastruktúráért Felelős Államtitkársága felelős.  

 

Az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések alapján tisztázásra került, hogy a 2007-2020-

as Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia nem felel meg a 2014-2020-as közlekedési előze-

tes feltételeknek, ezért a Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozás alatt áll (ütemezését lásd a 

9. fejezetben), és ezzel párhuzamosan készül az IKOP.   
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A 2014-2020-as Integrált közlekedésfejlesztési operatív program tervezésekor az 1600/2012. 

(XII.17.) Kormányhatározat forrásfelosztása (60% a gazdaságfejlesztésre, ami közvetetten a 

közlekedésfejlesztésre fordítható források csökkenését jelentette) tekintettel az IKOP tervezé-

sével megbízott NFM Közlekedési Infrastruktúra Főosztály szakértői bilaterális egyeztetése-

ket kezdtek a közlekedés által érintett társ OP-k tervezőivel a különböző területek (pl. helyi, 

városi közlekedésfejlesztések, kerékpárutak, turisztikai, kerítésen belüli infrastruktúra) lehatá-

rolásáról. Emellett a társadalmi egyeztetések 2013. május 15-től engedélyezett korlátozott 

egyeztetési lehetőségéig is bevonásra kerültek olyan meghatározó szereplők, mint az NFÜ (pl. 

Közlekedési Operatív Programok irányító Hatósága).     

 

24. táblázat: IKOP tervezési egyeztetések főbb adatai 

Egyeztetésbe bevont 

tárca/szervezet 

Dátum/ 

Tervezett 

dátum 

Egyeztetés 

témaköre 

Egyeztetés státusza 

Kidolgozás alatt. 

    

    

    

    

    

    

 

A 2013. május 15-től engedélyezett szűkkörű szakmai partnerség során az alábbi szakmai 

szervezetekkel, illetve fórumokon történt egyeztetés: 

 2013. május 15-én a Magyar Mérnök Kamara (MMK) közlekedési tagozatának tájékozta-

tása a Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások c. konferencia keretében 

 2013. május 29. Egyeztetés a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöké-

vel 

 2013. május 29. A KözOP monitoring bizottság tagjainak tájékoztatása. Az ülésen a regi-

onális területfejlesztési konzultációs fórumok, az MMK, a VEKE, a Környezet és Termé-

szetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Szervezete, Nagycsaládosok Országos Egye-

sülete, Országos Roma Önkormányzat, Országos Fogyatékosügyi Tanács, Nemzeti Gaz-

dasági és Társadalmi Tanács képviselői vettek részt és többségükben észrevételeket is tet-

tek.  

 2013. július 4-e: a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) tartott tájékoztatás. A LEF partner-

szervezetei közül képviseltette magát a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok 

Szövetség (MLSZKSZ), a Magyar Vasúti Egyesülés (HUNGRAIL), a Magyar Logiszti-

kai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), a Magyar Logisztikai Egyesület 

(MLE), a Magyar Vámügyi Szövetség (MVSZ), a Közép-európai Logisztikai Klaszter 

(KLK) és a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya (MKTLSZ). 
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 2013. szeptember 4-e: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) konferenciája 

 2013. szeptember 20-a: kerékpáros szakmai szervezetek (Európai Kerékpárosok Szövet-

sége (ECF), Kerékpáros Kerekasztal (KEKE), Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi 

Szövetség (MKKSZ), Magyar Kerékpárosklub (MK). 

 2013. szeptember 30-án a megyei jogú városok közlekedéstervezőivel 

 

Az IKOP ex-ante értékelőjével az együttműködés 2013. április 29-én kezdődött meg, az 

IKOP-2.0. változata már a(z) Integrált Közlekedési Operatív Program ex ante értékelése I. és 

II. köztes értékelési jelentés”-ben, illetve a II. értékelési kör végleges jelentésében megfogal-

mazott észrevételek figyelembevételével készült. A stratégiai környezeti hatásvizsgálatának 

(SKV) készítője is folyamatosan bevonásra került. Az operatív programok SKV-jének ható-

sági és szakmai egyeztetéshez készített módszertana és tematikája júniusban készült el. Az 

IKOP 2.0-hoz szeptember 24-én elkészített SKV előzetes véleményezés megállapításai a jelen 

verzióban már figyelembevételre került.    

7.2.1. A partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, ellenőrzésében és értéke-

lésében. 

Az IKOP Monitoring Bizottságába kötelező jelleggel meg kell hívni legalább egy környezet-

védelmi civil szervezetet, valamint a romákat, a fogyatékossággal élő embereket és a nők és 

férfiak esélyegyenlőségét képviselő legalább egy-egy civil szervezet képviselőjét.  

 

A partnerség elve a végrehajtás minden szintjén érvényesül: 

 a monitoring bizottságokban a tagok fele nem kormányzati képviselő 

 a jelentős hatású projektek előkészítése során készülő Környezeti Hatásvizsgálat kereté-

ben a lakossági egyeztetés kötelező 
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8. * KOORDINÁCIÓ AZ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS EGYÉB UNIÓS ÉS 

NEMZETI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK, VALAMINT AZ EBB KÖZÖTT  

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program a 2014-2020-as pénzügyi periódus EU 

támogatásaiból megvalósuló közlekedésfejlesztéseinek zömét tartalmazza. Ez alól kivételt 

jelentenek: 

 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP), illetve a területi ope-

ratív programokban megvalósuló közlekedésfejlesztések,  

 az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) segítségével megvalósuló közlekedésfej-

lesztések, 

 Az Európai Területi Együttműködés (ETE) keretében megvalósuló fejlesztések és 

 A különböző hitelek segítségével (pl. Európai Beruházási Bank, Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank) megvalósuló fejlesztések.  

 

25. táblázat. Az IKOP és CEF kapcsolata a többi operatív programmal 

 IKOP és CEF be-

avatkozások 

GINOP beavatkozá-

sok 

TOP+VEKOP beavatkozá-

sok 

Kidolgozás alatt. 

    

    

    

 

A CEF két részre bontható
15

. A kohéziós államoknak fenntartott része kizárólag a CEF rende-

lettervezet mellékletében szereplő TEN-T-s törzshálózati projektekre vehetők igénybe. Ezeket 

azért nem az IKOP-os finanszírozásra terveztük, mert a projektgazdák nem lennének kellően 

ösztönözve a CEF-es forrás lehívására, amire a többségében jól előkészített fejlesztések 

egyébként lehetőséget adnának. A CEF új tagállamok számára fenntartott közlekedési borí-

tékjába a hazai KA forrásokból 1075 millió € (a 2013. évi tervezési köriratban szereplő 295,1 

Ft/€ árfolyamon és 15%-os magyar társfinanszírozással 373 milliárd Ft) kerül átcsoportosítás-

ra, aminek allokációját 2016 végéig fenntartják („magyar boríték”). A CEF nemzeti borítékja-

iból 2016 után megmaradó keretet a kohéziós államok projektjei között pályázatos alapon 

kerül megversenyeztetésre. A CEF-re a legjobban előkészített infrastruktúrafejlesztéseinket 

kívánjuk benyújtani, melyek a pályázat legkorábbi beadhatóság szerinti a 2016-ig fenntartott 

„magyar boríték” keretébe férő (vastaggal kiemelve, normál szedéssel a még pályázatra esé-

lyesnek tartott) projekteket indikatív listája a következő: 

 

26. táblázat: CEF finanszírozásra tervezett projektek indikatív listája 

                                                 
15 A CEF másik része a jelenlegi TEN-T eszközhöz hasonló, amivel várhatóan alacsony támogatásintenzitása miatt külön nem foglalkozunk.  
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CEF TEN-T törzshálózati 

projekt címe 
CEF listán szereplő hivatalos név 

Bruttó 

összköltség 

(mrd Ft) 

CEF pályázat 

legkorábbi 

beadhatósága 

Székesfehérvár vasúti 

csomópont átépítése; Érd 

közúti felüljáró építés 

Boba-Székesfehérvár 50,00 2014 

Biatorbágy (kiz.) – Tata 

(kiz.) vasútvonal fejleszté-

se (225 kN, 140/160 km/h) 

Tata-Biatorbágy 139,70 2014/2015 

Rákos (kiz.) - Hatvan 

(bez.) vasútvonal fejleszté-

se (225 kN, 120 - 160 km/h, 

ETCS2)  

Budapest-Miskolc-UA border 151,13 2014/2015 

Budapest-Hegyeshalom 

vonal ETCS2 szintre eme-

lése 

Horizontal Priorities Thematic 

Applications Systems for Road, Rail, 

Inland Waterway and Vessels (ITS, 

ERTMS, RIS and VTMIS) 

19,00 2014/2015 

Kelenföld - Százhalombat-

ta vonalszakasz (225 kN, 

120 km/h) 

Rijeka – Zagreb – Budapest . Studies 

and works (including construction of 

new track and second track between 

Rijeka and HU border ) 

69,00 2014/2015 

Százhalombatta - Puszta-

szabolcs vonalszakasz + 

vonali ETCS2 (225 kN, 

160 km/h) 

Rijeka – Zagreb – Budapest. Studies 

and works (including construction of 

new track and second track between 

Rijeka and HU border) 

61,00 2014/2015 

Szolnok vasúti csomópont 

komplex fejlesztése 

Budapest-Arad-Timisoara-Calafat 

upgrading in HU nearly completed. 

ongoing in RO 

32,00 2014/2015 

Székesfehérvár - Boba vas-

útvonal fejlesztése (részle-

ges kétvágányúsítás, 225 

kN, 140/160 km/h, ETCS 2) 

Boba-Székesfehérvár 153,00 2014/2015 

Komáromi Duna híd kiépí-

tése 

Komárom – Komárno    

Studies and works for cross-border 

bridge 

33,02 2015/2016 

Déli összekötő vasúti Duna-

híd harmadik vágány építése 

a 3. hídpillér helyének fel-

használásával (225kN, 120 

km/h) 

Budapest – Arad – Timişoara – Calafat 

upgrading in HU nearly completed, 

ongoing in RO 

20,30 2016 

M15 (Levél-Rajka) autóút 

bővítése 

Mosonmagyaróvár-SK Border cross-

border upgrading 
33,02 2016 

Békéscsaba (kiz.) - Lőkös-

háza vasútvonal fejlesztése 

(második vágány kiépíté-

se+meglévő korszerűsítése, 

225 kN, 160 km/h, ETCS 2) 

Budapest – Arad – Timişoara – Calafat 

upgrading in HU nearly completed, 

ongoing in RO 

64,80 2016 
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M70 (Letenye-

Tornyiszentmiklós) autóút 

bővítése 

Lendava - Letenye 

cross-border upgrading 
16,51 2016 

Duna hajózhatósága 

Danube studies and works on severeal 

sections and bottlenecks; inland 

waterway ports: multimodal 

interconnections 

108,00 

Környezet-

védelmi engedé-

lyek megszerzé-

se után 

 

A CEF projektek még abban különböznek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Prog-

raméitól, hogy várhatóan: 

 A forrásuk kezelője nem a Régiós és Várospolitikai Főigazgatóság, Mobilitási és Közle-

kedési Főigazgatóság lesz. A projektek előzetes szakmai értékelését sem a JASPERS, ha-

nem a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége (TEN-T EA) végzi.  

 A projektek beadása a CEF-ben nem folytonos, hanem szakaszos lesz.     

 

Az ETE keretében a források mértéke és az EU által előírt tematikus koncentráció miatt csak 

korlátozottan valósulhatnak meg közlekedésfejlesztések: 

 A határon átnyúló ETE programoknál a határon fekvő megyék szintjén, 

 A transznacionális ETE programok (pl. Duna, Délkelet kapuja) keretében NUTS2 régiók 

szintjén, és 

 Az interregionális ETE keretében 

Az ETE programok nemzetközi egyeztetések miatt várhatóan csak 2014 végén indulhatnak.  
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9. * EX-ANTE FELTÉTELEK  

9.1. Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesítésük értékelése 

Magyarország közlekedési stratégiája az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 

(EKFS). Az Európai Unió 2011-ben nyilvánosságra hozott közlekedéspolitikai fehér könyvé-

nek változásai (pl. nagytávú időhorizont, hatásvizsgálatok, fenntarthatóság előtérbe kerülése, 

az új TEN-T irányelv és a stratégiai környezeti hatásvizsgálat hiányában az EKFS nem felel 

meg az ex-ante feltételnek. Ezért a KözOP technikai segítségnyújtása keretében 0,88 milliárd 

Ft értékben a FŐMTERV Zrt. vezette konzorcium dolgozik az ex-ante feltételt teljesítő Nem-

zeti Közlekedési Stratégia (NKS) kialakításán.  
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27. táblázat: Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesülésük értékelése 

Alkalmazható  

ex-ante feltétel 

Prioritás-

ten-

gely(ek), 

amely(ek)r

e a feltétel 

vonatkozik 

Az ex-

ante fel-

tétel tel-

jesült: 

Igen / 

Nem / 

Részben 

Kritérium 

Krité-

riumok 

teljesül-

tek 

Igen / 

Nem 

Hivat-

kozás 
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1-4. Egyelőre nem 

Nemzeti Közle-

kedési Stratégia 

elkészítése és 

Kormány általi 

elfogadása 

Egyelőre 

nem 
  

9.2. Intézkedések leírása, amelyek vonatkozó ex-ante feltételek teljesítését szolgálják, 

a felelős testületekkel és időbeli ütemezéssel, határidőkkel 

Az NKS ütemezése az alábbi mérföldkövekkel történik: 

 2013. március 31-ig: Helyzetelemzés, összközlekedési forgalmi modell elkészítése, NKS-t 

megalapozó kiegészítő vizsgálatok (pl. országos közúthálózat felújítási programja, 

közlekedési rendszer finanszírozhatósága) és koncepciók elkészítése. A Közlekedési 

Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv, az Országos Kerékpáros Koncepció és 
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Hálózati Terv, az Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) nagytávú 

koncepcióváltozatainak elkészítése, fejlesztési igények felmérése. 

 2013. május 31-ig: NKS nagytávú koncepcióváltozatok, változatelemzés, optimális válto-

zat kiválasztása. Az OVK optimális változatára projektképzés a prioritás megadásával, 

elő-megvalósíthatósági tanulmányok (pl. szűkkeresztmetszetek/lassújelek felszámolása, 

vasútvillamosítás, 225 kN tengelyterhelés, nagysebességű vasút, Budapesti pályaudvari 

rendszer fejlesztése) véglegesítése. 

 2013. augusztus 31-ig: Az NKS kiválasztott optimális változatára a közlekedési stratégia 

felépítése, a 2014-2020 között megvalósítandó és a 2021-2027 között előkészítendő 

közlekedésfejlesztési projektek és beavatkozások meghatározása. Stratégiai Környezeti 

Vizsgálat, Natura 2000 hatásbecslés befejezése.  

 2013. október 31-ig: az NKS szakmapolitikai, társadalmi egyeztetése kapcsolódó Kor-

mány-előterjesztés tervezet elkészítése. 

 2014. április 30-ig: A Kormány-előterjesztés készítéséhez kapcsolódó és az Európai Bi-

zottság által kijelölt szervezetekkel elvégzendő egyeztetési feladatok, az NKS véglegesíté-

se. 

 

28. táblázat: Az alkalmazható tematikus ex-ante feltételek teljesítését szolgáló tervezett intézke-

dések 

Nem vagy csak rész-

ben teljesült, alkal-

mazható tematikus 

ex-ante feltételek 

Nem tel-

jesített 

kritériu-

mok 

Tervezett in-

tézkedések 
Határidő (dátum) 

A teljesítését 

felelős szervek 

 
7.1, 7.2 és 

7.3. 
Intézkedés 1 2014. április 30. NFM 
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10. * A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK CSÖKKEN-

TÉSE  

A kedvezményezettek adminisztrációs terheit számos okra lehet visszavezetni, melyeket a 

következő lépéseket tervezünk kezelni: 

1. Nem megfelelően előkészített projektek, melyek lezárása több esetben időbeni csúszással 

történhet(ett) meg. A 2014-2020-as időszakban ezt az alábbi intézkedések kezelik: 

a) az Európai Bizottság ex-ante feltételek útmutatóban szereplő „kidolgozott projekt-

csatorna” előírásai, mivel ezek már nem teszik lehetővé, hogy kész megvalósítha-

tósági tanulmány és értékelések (pl. környezeti hatásvizsgálat, Natura 2000 hatás-

becslés) nélkül egy projekt az operatív program projektlistájára kerülhessen.  

b) A szakaszolt projektek, melyek a két hétéves pénzügyi időszak közötti átjárást 

tesznek lehetővé.  

c) A KözOP-ban lecsökkentett, a szakmai felkészülést rontó és a megvalósítás koc-

kázatát növelő tendereztetési (ajánlat-benyújtási) időt, amit növelni kívánunk. 

2. Közbeszerzések lebonyolítása során felmerülő problémákat véleményünk szerint az alábbi 

intézkedések kezelik majd: 

a) A kedvezményezettek részére tartott közbeszerzési és egyéb képzések (pl. válto-

záskezelés, kifizetés), melyeket a jövőben is folytatni kívánunk. 

b) A 2012 márciusától csak elektronikusan benyújtható közbeszerzési dokumentáció 

c) a közreműködő szervezet (ksz) által bevezetett koordinált ex-ante és gyorsított el-

lenőrzések 

d) Közbeszerzési törvény, melynél cél lenne a módosítások gyakoriságának csökken-

tése és a feltételes közbeszerzés alkalmazhatóságának átgondolása 

e) Egységesítés, tipizálás (pl. költségadattár, ismétlődő feladatok keretszerződéssel 

történő kezelése)   

3. A döntések gyorsabb meghozatalát az alábbi intézkedések segítik: 

a) Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozása, mely a folyamatokat felgyor-

sítva a Kormány számára állást foglal olyan fejlesztési ügyekben, melyekben a 

döntés joga nem az IH kezében van.  

b) Az EMIR elektronizálási projektje, mely a szerződéses modul esetében már meg-

történt, az előleg és a kifizetési kérelem esetében pedig folyamatban van. 

c) Az IH, a ksz és a kedvezményezettek negyedéves monitoring értekezletei. 

d) Egyéb intézkedések (pl. elektronikus aláírás kiterjesztése, a kedvezményezettektől 

megkövetelt adminisztratív elvárások minimumra csökkentése) 

4. Az engedélyeztetés (pl. önkormányzatok és/vagy a környezetvédelmi intézményrendszer 

feltételei) és az ingatlan-kisajátítás lerövidítése.  

5. A túlzottan nagyméretű projektekből adódó megnövekedett koordináció. A 2014-2020-as 

időszakban törekedni fogunk a kisebb összegű projektek megvalósítására, melyre nagyobb 



 
 

 

73/82 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

eséllyel tudnak pályázni a kisebb kapacitással bíró helyi vállalkozások is. Emellett a ko-

rábbi tapasztalatok alapján nem cél a nagyprojektek szándékos felszalámizása.    

6. Az intézményrendszerben és a személyi állományban bekövetkezett változások (pl. MÁV-

NIF feladatátadás, IH átszervezése új intézményi struktúrába) miatt lelassuló döntési fo-

lyamatok, melyet a következő időszakban stabilabb és kiszámíthatóbb intézményrendszer-

rel kívánunk megakadályozni.  

7. A projektvégrehajtás során:  

a) Pénzügyi könnyítések, például előfinanszírozás, egyszerűsített költségelszámolás 

és kifizetés 

b) adminisztratív könnyítése, például teljesítésigazolások számának csökkentése, elő-

rehaladás bemutatásának egyszerűsítése  

c) A vágányzári idők jobb tervezése 
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11. HORIZONTÁLIS ELVEK  

11.1. Fenntartható fejlődés 

A fenntartható fejlődés célja, hogy a közlekedésfejlesztések oly módon valósuljanak meg, 

hogy azok ésszerű keretek között biztosítsák a környezeti értékek védelmét, a természeti erő-

források megőrzését, és figyelembe vegyék a társadalom érdekeit. A fenntartható fejlődésnek 

ezért három, egyenrangú pillére a gazdaság, a társadalom és a környezet harmonikus fejlesz-

tése. Mindez a rendelkezésre álló erőforrások jövőorientált, hatékony felhasználását (erőfor-

rás-hatékonyság), ugyanakkor a megvalósításra kerülő projektek hosszú távú, a költségvetés 

forrásait kímélő, költséghatékony működtetését (pénzügyi fenntarthatóság) is jelenti. A fenn-

tarthatóság ugyanakkor a biztonság integrált felfogásán alapul, amelyben kifejezésre jut a 

jelen értékeinek megőrzése, az írott és íratlan demokratikus elvek és jogok tiszteletben tartása 

és a fenyegető kockázati tényezők mérséklése is. A fenntarthatóságot biztosítja, hogy a közle-

kedésfejlesztések során előnyben részesítjük a barnamezős és ökológiailag kevéséb értékes 

területeken történő beavatkozásokat a zöldmezősökkel szemben.  

 

A programvégrehajtás valamennyi szintjén megfelelő irányítási rendszerek kerülnek kialakí-

tásra annak érdekében, hogy az esetlegesen nem fenntartható vagy környezeti szempontból 

kedvezőtlen hatások, különös tekintettel a klímaváltozásra, a biológiai sokféleség és ökoszisz-

témák fenntartására valamint a természeti erőforrások igénybevételére vonatkozó hatásokra, 

kiküszöbölhetőek vagy minimalizálhatóak legyenek. Az operatív program pozitív környezeti 

hatásait és a szinergiából adódó környezeti fenntarthatósághoz történő hozzájárulás optimali-

zálásának lehetőségeit a lehető legnagyobb mértékig ki kell használni és amennyiben lehetsé-

ges meg kell erősíteni.  

 

A projektek kivitelezésénél minimalizálni szükséges a területfoglalással járó beavatkozások 

területigényét, a nyomvonalak kijelölését a természetvédelmi értékek szem előtt tartásával 

kell elvégezni, törkedni kell arra, hogy minél több alkalmas inert hulladék kerüljön felhaszná-

lásra. A beavatkozásoknak tekintettel kell lenniük arra, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásait 

annak rugalmasságának megsértéséig lehet használni, illetve az építészeti, táji és kulturális 

értékek fennmaradását biztosítsák. Nagy hangsúlyt kell fektetni a vonalas létesítményekhez 

kapcsolódó növényesítésre, ha lehet őshonos fajok felhasználásával, illetve az ökológiai átjár-

hatóság biztosítására. Emellett figyelembe kell venni, hogy egyes létesítmények jelentősen 

módosítják (pl. új, nagy töltésmagasságú úttestek, nagy csomópontok) a felszíni és ezen ke-

resztül a felszín alatti vizek rendszerét.         

 

Az IKOP-ra stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) kerül elvégzésre és az Európai Bizottság 

meghatározott kidolgozott projektcsatorna követelmény miatt beruházások szinte kész kör-
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nyezeti hatásvizsgálat és egyéb értékelések (pl. élőhely és víz keretirányelv) nélkül az IKOP 

projektlistájára sem kerülhetnek fel.    

11.2. Esélyegyenlőség és anti-diszkrimináció 

A Közös rendelkezésekről szóló rendelettervezet 87. cikkében foglaltaknak megfelelően a 

tagállamok és a Bizottság megteszik a megfelelő lépéseket a programok előkészítése és vég-

rehajtása során a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogya-

tékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés meg-

akadályozása érdekében. 

A megkülönböztetés tilalmának elve a végrehajtás minden szakaszában betartásra kerül, külö-

nös tekintettel a támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan. A különböző operatív 

programok műveleteinek meghatározása során és a végrehajtás valamennyi szintjén különös 

tekintettel leszünk a fogyatékkal élő emberek hozzáférhetőségének kritériumára. 

A végrehajtás során figyelmet kell szentelni: 

 a munkahelyek családbaráttá tételére, különös tekintettel a GYES-ről visszatérő vagy 

GYES helyett a munka világát választók sajátos foglalkoztatási módjainak előnyben ré-

szesítésére (részmunkaidő, munkaidő ütemezés, távmunka); 

 a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban, valamint a közszolgáltatás-

okhoz való általános és fizikai hozzáférésben; 

 a romák és roma közösségek esélyegyenlőségére, különösen a foglalkoztatási, szociális, 

egészségügyi, oktatási és képzési fejlesztésekben, valamint a lakhatásban; 

 a megváltozott munkaképességűek újbóli foglalkoztathatósági esélyeinek biztosítására; 

 a tartósan munkanélküliek újbóli foglalkoztathatósági esélyeinek biztosítására; 

 a pályakezdők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban, különösen a szakirányú foglal-

koztatásban; 

 a nyugdíjazás előtt állók esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban; 

 a szexuális kisebbségeknek a munkaerőpiacon diszkriminációmentes bánásmódban való 

részesítésére; 

 a fogvatartásból szabadulók számára olyan munkavállalói programok biztosítására, 

amely hangsúlyt fektet a reszocializációjukra; 

 a szenvedélybeteg vagy gyógyult szenvedélybeteg munkavállalók munkaerőpiaci integ-

rációjára; 

 a vallási kisebbségeknek a munkaerőpiacon való diszkriminációmentes bánásmódban 

való részesítésére; 

 a migránsok esélyegyenlőségének biztosítására a foglalkoztatásban. 
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Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá a megváltozott munkaképességű emberek, a gyer-

mekek társadalmi esélyegyenlőségének horizontális érvényesítésére is. A fenti elvek érvénye-

sülésével járó jelentős mértékű társadalmi és gazdasági előnyöket jelentő változás csak akkor 

érhető el, ha mindezen elvek a fejlesztéspolitika összes területén, átfogóan betartásra és ösz-

tönzésre kerülnek. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani 

a területi különbségek kiegyenlítésére, vagyis hogy az érintett társadalmi csoportok életesé-

lyeit ne befolyásolja az, hogy az ország mely területén élnek. A horizontális szempontok fi-

gyelembevétele azt jelenti, hogy az operatív program, illetve prioritási tengelyeinek, művele-

teinek tervezése, megvalósítása, értékelése és nyomon követése folyamán különös figyelmet 

kell fordítani az esélyegyenlőség szempontjaira, és biztosítani kell azok tényleges érvényesü-

lését. 

A fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége érde-

kében figyelembe kell venni a „semmit rólunk, nélkülünk”, az egyenlő esélyű hozzáférés, az 

egyetemes tervezés, az integráció, a mainstreaming, az egyenlő bánásmód és az előnyben ré-

szesítés kötelezettsége, valamint a szubszidiaritás elveit. Minden fejlesztést az akadálymente-

sítés szempontjait figyelembe véve kell megvalósítani, ezáltal biztosítva a minél szélesebb 

körű hozzáférést. 

Azért, hogy a fejlesztéspolitika a jövő generációk erőforrásaira is a legnagyobb mértékben 

építhessen a gyermek-politika érvényesítése során figyelembe veendő elvek: gyermeki jogok 

érvényesítése, a szubszidiaritás, az egyenlő esélyű hozzáférés, a részvétel, a komplexitás, az 

integrált megközelítés, a stratégiai szemlélet, a prevenció, önkéntesség. 

A romák társadalmi integrációjának elősegítése érdekében érvényesíteni kell az egyenlő bá-

násmód, a szegregáció felszámolása, a komplexitás, az integráció, a pozitív megkülönbözte-

tés, a kulturális identitás megőrzése, a társadalmi tolerancia, a modernizáció, valamint a szo-

ciális és etnikai dimenzió szétválasztásának elveit. Kiemelt figyelmet kell fordítani a romák és 

a roma közösségek összetett hátrányainak enyhítésére, integrációjuk elősegítésére nem egy-

szeri akciókkal, hanem komplex gazdaság- és társadalompolitikai beavatkozásokkal. 

11.3. Férfiak és nők közötti egyenlőség 

A CPR 87. cikkében foglaltaknak megfelelően a tagállamok és a Bizottság biztosítják a férfi-

ak és nők közötti egyenlőség és a nemek közötti esélyegyenlőség elve érvényesülésének elő-

segítését a programok előkészítése és végrehajtása során.  

A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni:  

 a nők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban; fokozott figyelemmel a roma nők és a 

kisgyermekes anyák foglalkoztatási esélyeire, valamint a nők esélyeire a vezető munka-

körök betöltésében és a munkáért járó javadalmazásban; 
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 a nemek közti egyenlőség monitoringjának (különös tekintettel a nemek szerinti adat-

gyűjtés) érvényesülésére. 

A nemek közti egyenlőség szempontjait szem előtt tartva aktívan támogatni kell azon intéz-

kedéseket, amelyek segítenek fölszámolni a nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget a 

társadalmi élet valamennyi területén, beleértve a foglalkoztatást, a képzést, a gazdasági életet, 

a közéletet, a javakhoz és szolgáltatásokhoz (pl. egészségügy, közlekedés) való hozzáférést is. 

Az operatív programok kidolgozása, valamint a végrehajtás teljes folyamata során biztosítani 

kell a megfelelő szakértelem érvényesülését a „gender mainstreaming” megvalósítása érdeké-

ben. Ez magában foglalja a méréshez szükséges adatgyűjtést és indikátorok kialakítását, a 

szempont érvényesülését és számonkérését a konkrét projektek kidolgozásánál, elbírálásánál 

és utánkövetésénél, valamint a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség szempontjainak 

képviseletét a végrehajtás intézményrendszerében. 

Az IKOP Monitoring Bizottságba kötelező jelleggel meg kívánjuk hívni a nők és férfiak 

esélyegyenlőségét képviselő, és legalább egy-egy civil szervezet képviselőjét. 
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12. KÜLÖNÁLLÓ DOKUMENTUMRÉSZEK – A NYOMTATOTT VERZIÓBAN 

MELLÉKLETKÉNT BEMUTATVA 

12.1. A programozási időszak alatt megvalósítani tervezett nagyprojektek listája  

Az Európai Bizottság Ex-ante feltételek útmutató-tervezet A.7.1. Közút, A.7.2. Vasút és 

A.7.3. Egyéb közlekedési módok „kidolgozott projektcsatorna” meghatározása alapján 

csak azok a projektek kerülhetnek fel az operatív programok definitív projektlistára, 

melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:  

1. Megvalósíthatósági tanulmánya (beleértve a változatelemzést és előzetes tervezést) el-

készült. 

2. Pozitív társadalmi-gazdasági CBA (beleértve a részletes becsült költségeket) bizonyítja a 

pénzügyi fenntarthatóságot (ti. üzemeltetés finanszírozhatóságát) és a közösségi pénz-

ügyi hozzájárulás szükségességét.  

3. Környezeti hatásvizsgálat és egyéb értékelések (pl. az élőhely és víz keretirányelvek) 

befejeződtek, vagy legalább eléggé előrehaladottak (pl. a köz- és egyéb hatóságokkal az 

egyeztetések lezárultak) és az engedélyezés jelentősebb környezeti probléma nélkül várha-

tó. 

4. Az állami támogatási kérdéseket tisztázták
16

. 

5. Részletes megvalósítási ütemezés, közbeszerzési eljárások – a tenderfelhívásokat várha-

tóan az ütemezéssel összhangban befejezik – és engedélyek rendelkezésre állnak. (ezek-

nek indításra késznek kellene lenniük: például terület-kisajátítások eléggé előrehaladottak 

és a programozásnak megfelelő időben befejezhetők a munka megkezdéséhez)       

 

2014 és 2020 között a közúti és vasúti projektek esetében 75 millió € (~ 22,13 milliárd Ft), a 

városi közlekedési projekteknél 50 millió € (~14,76 milliárd Ft) a nagyprojekt értékhatár. Az 

IKOP nagyprojekt-listája a Nemzeti Közlekedési Stratégia beruházási listájára épül majd. Az 

NKS beruházási listája jelenleg megvitatás alatt áll, ezért az IKOP jelenlegi verziója még nem 

tartalmaz nagyprojekt-listát.  

 

Az alábbi lista azt a 26 közlekedésfejlesztési szakaszolt projektet tartalmazza, melyek az 

IKOP szabadon felhasználható keretét 137,9 milliárd Ft-tal csökkentik. Az IKOP emiatt tény-

legesen csak 899,7 milliárd Ft-tal, azaz a 2007-2013-as KözOP támogatási keretének 47%-

ával tervezhető. 

 

                                                 
16

 Tekintettel arra, hogy többségében közszolgáltatást érintő beruházásokról lesz szó, ezért várhatóan minimális 

problémát jelent majd. 
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29. táblázat: KÖZOP-IKOP szakaszolt projektek 

Projekt megnevezése 

IKOP-ot 

terhelő 

kifizetés 

(nettó, 

milliárd 

Ft) 

Teljes 

költség 

bruttó 

(mrd ft) 

IKOP 

prioritás-

tengely 

Projektazonosító 

M0 dél pályarekonstrukció (M6 ap-51 

számú főút közötti szakasz) 
4,34 27,59 IKOP-1. 

KÖZOP-1.1.1-07-

2008-0002 

M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km 

szelvények között 
7,70 97,52 IKOP-1. 

KÖZOP-1.1.1-07-

2008-0002 

M30 gyorsforgalmi út (3. sz. főút korrek-

ciója) Tornyosnémeti-országhatár közötti 

szakasz kivitelezése 

0,80 5,08 IKOP-1. 
KÖZOP-1.5.0-09-

11-2012-005 

M4 Abony-Fegyvernek (ÚJ Tisza híddal) 

és M8 végcsomópont M4-nél 
28,34 181,80 IKOP-1. 

KÖZOP-3.5.0-09-

11-2012-0027 

85. sz. főút Csorna elkerülő szakasz I. 

ütem (távlati M85-M86) 
6,74 45,00 IKOP-1. 

KÖZOP-3.5.0-09-

11-2011-0007 

Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonst-

rukciója III/1. ütem kivitelezés, Békéscsa-

ba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.) – 

Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elekt-

ronikus biztosítóberendezés építése 

8,72 71,41 IKOP-2. 
KÖZOP–2.5.0-09-

11-2012-0018 

Ferencváros "C" elágazás - Lőkösháza 

ETCS 2 telepítés kivitelezése 
3,46 27,18 IKOP-2. 

KÖZOP–2.5.0-09-

11-2012-0017 

Bajánsenye-Boba vasútvonal ETCS 2 

telepítése 
1,14 7,23 IKOP-2. 

 KÖZOP-2.1.0-07-

2008-0004 

Budapest Ferencváros "C" elágazás - Szé-

kesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés 

kivitelezés 

1,40 8,90 IKOP-2. 
KÖZOP-2.5.0-09-

2009-0001 

Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonst-

rukciója III/1. ütem kivitelezés (Cegléd 

alállomás, Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (kiz.) 

vonalszakasz átépítése) 

9,20 58,41 IKOP-2. 
 KÖZOP-2.5.0-09-

11-2012-0002 

Szajol (kiz.) - Püspökladány (bez.) vasút-

vonal felújítása 
5,21 157,79 IKOP-2. 

KÖZOP-2.1.0-07-

2008-0005 

GSM-R rendszer beszerzése és kapcsoló-

dó szolgáltatások I. ütem 
4,73 30,07 IKOP-2. 

KÖZOP-2.5.0-09-

11-2012-0014 

Szolnok-Szajol vasútvonal rekonstrukció-

jának kivitelezése 
2,92 32,62 IKOP-2. 

KÖZOP-2.5.0.-09-

11-2012-0019 

Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 

42 db villamos motorvonat beszerzése a 

MÁV–START Zrt. részére 

15,09 75,44 IKOP-2. 
KÖZOP-2.5.0-09-

11-2013-0008 

6 db regionális villamos motorvonat be-

szerzése a GYSEV Zrt. vonalhálózatára 
2,15 10,78 IKOP-2. 

KÖZOP–2.5.0–

09–11–2013–0002 

85. sz. főút Enese-Csorna szakasz 

13+800-20+800 km sz. között (távlati 

M85) 

3,73 23,70 IKOP-3. 
 KÖZOP-3.5.0-09-

2010-0024 

85. sz. főút Győr-Enese szakasz 0+000-

6+800 km sz. között (távlati M85) 
2,72 17,30 IKOP-3. 

KÖZOP-3.5.0-09-

2010-0025 
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445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő 

szakasz I+II/1 építési ütem (5. főút - 44. 

főút között) 

3,14 20,20 IKOP-3. 
 KÖZOP-3.5.0-09-

2009-0001 

76. sz. főút 61+700 - 77+500 km sz. kö-

zött 11,5 t-s burkolaterősítés előkészítés 

és kivitelezés (Zala és Vas megye) 

0,64 4,07 IKOP-3. 
 KÖZOP-3.5.0-09-

2011-0001 

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 

út (M3 autópálya és a 36. sz főút között) 

megvalósÍtása I. ütem 

0,93 5,90 IKOP-3. 
KÖZOP-3.5.0-09-

11-2013-0002 

Békéscsaba, Orosházi úti felüljáró és kap-

csolódó útépítési munkák 
2,00 12,70 IKOP-3. 

KÖZOP-3.5.0-09-

11-2013-0016 

26. sz. főút (M30 autóút – 26. sz. főút) 

megépítése [Miskolc északi elkerülő II. 

ütem] 

3,43 21,80 IKOP-3. 
KÖZOP-3.5.0-09-

11-2012-0022 

68. sz. főút Nagyatád elkerülés 0,58 3,69 IKOP-3. 
KÖZOP-3.5.0-09-

2010-0005 

Nyugati pu. csatlakozó vonalszakaszai-

nak  elővárosi célú fejlesztése - I/a ütem: 

Vác állomás átépítése 

0,19 27,72 IKOP-4. KÖZOP-5.5.0-09-

11-2011-0011 

Budapest 4. sz. metróvonal 1. szakasz  10,10 210,00 IKOP-5. 
KÖZOP-5.1.0-07-

2008-001 

Budapesti villamos és trolibuszbeszerzés 

I. ütem 
8,50 42,70 IKOP-5. 

KÖZOP-5.5.0-09-

11-2012-0009 

 

 

12.2. Az operatív program teljesítménykerete 

30. táblázat: Az operatív program teljesítménykerete [Kidolgozás alatt] 

Prioritástengely (Fi-

nanszírozó alapra és 

régiókategóriára 

lebontva) 

Megvalósítási lépés, 

pénzügyi, output 

vagy eredmény indi-

kátor 

Mértékegység, 

ahol értelmez-

hető 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

     

12.3. Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája  

 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.0 elkészítéséig bevont partnerek és a 

folyamatról tájékoztatást kapó szervezetek a következők voltak: 

 Belügyminisztérium 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Európai Kerékpárosok Szövetsége  

 Forrás Unió Kft.  

 FŐMTERV Zrt.  

 Győr-Sopron-Ebenfurti vasút Zrt. 
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 Honvédelmi Minisztérium 

 Hydea Tanácsadó Kft. 

 Kerékpáros Kerekasztal  

 KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.  

 Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Szervezete 

 Közép-európai Logisztikai Klaszter  

 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  

 Közlekedés Kft. 

 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  

 Külügyminisztérium 

 Logisztikai Egyeztető Fórum 

 Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség  

 Magyar Kerékpárosklub (MK) 

 Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya  

 Magyar Logisztikai Egyesület  

 Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság  

 Magyar Mérnök Kamara 

 Magyar Útügyi Társaság 

 Magyar Vámügyi Szövetség  

 Magyar Vasúti Egyesülés (HUNGRAIL),  

 Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetség  

 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

 Megyei Jogú Városok Szövetsége 

 Miniszterelnökség  

 Multicontact Consulting Kft. 

 Nagycsaládosok Országos Szervezete 

 Nemzetgazdasági Minisztérium 

 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 

 Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.  

 Nordic Consulting Zrt. 

 Országos Fogyatékosügyi Tanács 

 Országos Roma Önkormányzat 

 ÖKO Zrt. 

 TRENECON-COWI Magyarország Kft.  

 UNITEF ’83 Zrt. 

 UTIBER Kft. 
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 UVATERV Zrt 

 Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 

 Vidékfejlesztési Minisztérium  

 

A partnerek tájékoztatása elsősorban a 2014-2020-as időszakban a különböző döntések ered-

ményeként csökkenő forráskeret, illetve a szigorúbb előírásokkal kapcsolatban (pl. kidolgo-

zott projektcsatorna, Nemzeti Közlekedési Stratégia, EU-2020 célok) történt meg. A rendez-

vényeken és egyéb fórumokon a partnerek által adott észrevételek alapján az IKOP-ban a leg-

jelentősebb változás az volt, hogy az 1.0 változatában még nem szerepelt városi közlekedési 

prioritás, mivel a szaktárca azt a helyi közlekedés és a szubszidiaritás elve miatt a területi ope-

ratív programok hatáskörének tekintette. Az Európai Bizottság, a Városi és Elővárosi Közle-

kedési Egyesület, illetve a Megyei Jogú Városok Szövetségének kérésére a későbbi változa-

tokba már bekerült ez a prioritás, melynek kerete az IKOP 3.0 változatára tovább emelkedett. 

Emellett egyes prioritások az eredetinél komplexebb fejlesztéseket is lehetővé tesznek azáltal, 

hogy kibővültek a projekt-előkészítési, járműbeszerzési elemekkel. A valamennyi közlekedési 

ágazatban a korábbi IKOP verziókban szigetszerűen kezelt közlekedésbiztonsági és ITS fej-

lesztések a partnerek kérésére horizontális elemmé váltak. A kérések közül az alábbiakat saj-

nos nem tudtuk figyelembe venni:  

 A megyei és egyéb szervezetek által kért közútfejlesztések (különösen a TEN-T hálózaton 

kívülieké) támogatásainak növelését, mivel az Európai Bizottság a 2014-2020-as tárgyalá-

sokat megkezdő 2012. októberi ún. pozíciós papír kiadásától folyamatosan a csökkentését 

kéri. 

 Az EU jogszabályok által előírt (pl. TSI, NO-BO szervezet megfelelőség tanúsításának 

előírása), mivel az operatív program sablon karakterkorlátai miatt is feleslegesnek tartjuk 

a megismétlésüket.   

 Olyan intézkedések betételét, melyek nem az IKOP hatáskörébe (pl. piaci alapon kerülnek 

finanszírozásra, a lehatárolások alapján más operatív programok hatásköre) tartoznak.  


