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1. Bevezetés 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a Subotica-trans (Szabadkai 

Közlekedési Vállalat) az Európai Unió Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program keretében 2011-ben támogatást nyert az Integrált közösségi 

közlekedési rendszer létrehozása a Szabadka-Szeged régióban (Azonosító: SuSze Pubtrans, 

HUSRB/1002/112/141; rövid elnevezés DitranS) elnevezésű projekt megvalósítására. A 

projekt célja egy olyan integrált közösségi közlekedési rendszer megalapozása, ami összeköti 

a határ két oldalán élő közösségeket. A projekt 2011. november 1-jén indult és 16 hónapig 

tart. 

A projekt fő célja olyan kutatási, tervezési és előkészítő tevékenységek elvégzése, amelyek  

 a Szeged-Szabadka régióban, a határ két oldalán integrált közösségi közlekedési 

rendszer; 

 összehangolt közösségi közlekedési hálózat (autóbusz és vasút); 

 integrált elektronikus tarifa- és jegyrendszer és valós idejű elektronikus 

információszolgáltatás létrehozását szolgálják. 

A projekt emellett támogatni kívánja a közlekedési szolgáltatók és a közösségi közlekedésért 

felelős hatóságok jobb együttműködését. Az új stratégia kísérleti projektjeként pedig 

elektronikus utastájékoztató rendszer létesül Szabadkán. 

A projekt a következő tevékenységeket tartalmazza: 

 határon átnyúló közösségi közlekedési tanulmány, amely kiterjedt igényfelmérésen 

alapul; 

 a meglévő szolgáltatások értékelése; 

 határon átnyúló közösségi közlekedésfejlesztési stratégia: 

 javaslat új járatokra a jelenlegi és jövőbeli igények alapján, a menetrendek és 

szolgáltatások, illetve a tarifa- és a jegyrendszer összehangolása, 

 pénzügyi, adminisztratív, jogi és műszaki megvalósíthatóság értékelése; 

 az integrált közösségi közlekedési platform elő-megvalósíthatósági tanulmánya; 

 a Subotica-trans reorganizációs tanulmánya; 

 elektronikus információs rendszer kiépítése Szabadkán. 

 

Jelen tanulmány a projekt egyik fontos eleme, mivel ez alapozza meg a térség közösségi 

közlekedését érintő fejlesztéseket. A tanulmány célja a térség határon átnyúló közösségi 

közlekedésében fennálló problémák feltárása, a problémák megoldási lehetőségeinek 

ismertetése, jövőkép és stratégia felvázolása.  

A tanulmányban először feltárjuk a térség legfontosabb, a közlekedési igényeket befolyásoló 

társadalmi-gazdasági jellemzőit, ismertetjük a közlekedési infrastruktúra állapotát, a meglévő, 

határon átnyúló szolgáltatások jellemzőit. A projekt keretében elvégzett utasszámlálások, 

kikérdezések, és háztartásfelvétel adataira támaszkodva meghatározzuk a jelenlegi utazási 

igényeket. A rövid-, közép- és hosszútávon várható társadalmi, gazdasági és politikai 
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változások lehetséges hatásait áttekintve pedig megbecsüljük a jövőben várható utazási 

igényeket. 

A helyzetfeltárás eredményeire támaszkodva összefoglaljuk a legfontosabb problémákat és 

javaslatot adunk azok megoldására. Röviden bemutatjuk azt is, hogy a megoldási javaslatok 

milyen pénzügyi, adminisztratív és műszaki feltételekkel valósíthatók meg. A tanulmány 

végén pedig egy rövid távú cselekvési tervet vázolunk fel. 

A tanulmány nem készülhetett volna el a térségben működő közlekedési szolgáltatók, 

önkormányzatok, hatóságok közreműködése nélkül. Külön köszönet illeti a Subotica-trans-

nak, a projekt vezető partnerének munkatársait a felmérések szerbiai lebonyolításáért és a 

rengeteg hozzánk eljuttatott adatért és információért. 

2. Módszertan 

2.1. Felhasznált adatok 

A helyzetfeltárás elkészítését kiterjedt adatfelvétel és kutatás előzte meg. Ennek során a 

következő adatfelvételekre kerül sor: 

 utasszámlálás és kikérdezés a meglévő, határon átnyúló autóbusz- és vasúti járatokon; 

 autóval utazók kikérdezése a határnál (Röszke/Horgos és Tiszasziget/Gyála); 

 háztartás-kikérdezés (500 háztartás/ország); 

 interjú a régió szolgáltatóival és a döntéshozókkal (az interjúk részleteit lásd az I. 

mellékletben.) 

 

Ezen túl áttekintettük a térség társadalmi-gazdasági helyzetére vonatkozó dokumentumokat 

(fejlesztési tervek és tanulmányok), a határon átnyúló közlekedésre vonatkozó jogi 

szabályozást, illetve a helyszínen is felmértük az infrastruktúra állapotát és a szolgáltatások 

minőségét. 

2.2. Vizsgálati terület  

A vizsgált terület lehatárolásánál elsősorban a határon átnyúló közlekedésben leginkább 

érintett térségeket és településeket vettük figyelembe. A projekt közvetlen hatásterülete 

Magyarországon a szegedi és a mórahalomi kistérség, míg Szerbiában Szabadka, 

Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek
1
. A gazdasági-társadalmi vizsgálatok, valamint a 

közlekedési igényfelmérés e régiókra terjedt ki. Vizsgálataink kimutatták azonban azt is, hogy 

Szerbiában a határon átnyúló kapcsolatok túlterjednek a három kiválasztott községen, így az 

elemzésekben figyelembe vettük a Zenta, Csóka, Kikinda és Ada községekbe irányuló 

forgalmat is. 

                                                 

1
 Szerbiában több település alkot egy községet, amelyek a magyarországi kistérségek, illetve a valaha volt és 

leendő járások megfelelőinek tekinthetők, bár lakosságszámuk alapján számos esetben azonál kisebbek. 
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3. Helyzetfeltárás 

3.1. A vizsgálati területre vonatkozó tervek és stratégiák 

A következőkben áttekintjük, hogy a határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztését 

érintően milyen korábbi stratégiák, tervek és koncepciók születtek. Ahol az lehetséges építünk 

az ezekben a dokumentumokban megfogalmazott javaslatokra. 

3.1.1. A DKMT Eurorégió Fejlesztési Stratégiája 

A 2005-ben elfogadott dokumentum
2
 kiemelt kérdésként kezeli a korábban megszüntetett 

vasútvonalak helyreállítását, de ezt csak közép és hosszú távon látja reálisnak a magas 

beruházási költségek és a közúti közlekedés előretörése miatt. 

A stratégia célul tűzi ki az új határátkelőhelyek létesítésének és a meglevők átminősítésének 

támogatását. Fontosnak tartja emellett a közösségi közlekedés fejlesztését a turisztikai 

vonzerők megközelítésének megkönnyítésére. Projektjavaslatként megfogalmazódik a 

határon túlnyúló menetrendek internetes összehangolása. 

A stratégia támogatja a Tiszasziget határátkelő átminősítését annak érdekében, hogy az 0-24 

óráig tartson nyitva és 3,5 tonna feletti tehergépjárművek is átkelhessenek rajta. 

3.1.2. Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 

A koncepció
3
 "A közlekedési törzshálózatok fejlesztése, a nemzetközi összeköttetések 

javítása" elnevezésű intézkedése a következő közlekedési javaslatokat tartalmazza: 

 A Szeged-Röszke vasútvonal átminősítése nemzetközi törzshálózati fővonallá 

 A Röszke–Szabadka–Bácsalmás vasútvonal újjáépítése 

 Ásotthalom-Királyhalma határátkelő megnyitása 

 Tiszasziget–Gyála személyforgalmi átkelő kapacitásfejlesztése (24 órás nyitva tartás, 

megnyitás a nem kétoldalú forgalom számára is) 

 

3.1.3. Csongrád megye területrendezési terve 

A területrendezési terv
4
 a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő 

országos törzshálózati vasútvonalként nevesíti a Szeged-Röszke vasútvonalat előrevetítve 

annak fejlesztését. Térségi határátkelőként nevesíti Ásotthalmot és Tiszaszigetet. 

3.1.4. Szerbia területrendezési terve 

A terv távlatban foglalkozik a vasúti közlekedés fejlesztésével a régióban. A régió keleti 

részét kívánják összekapcsolni a nyugati részekkel, amellyel az észak-déli – már meglévő, de 

elhanyagolt állapotban lévő – vasútvonal jelentősége is növekedne: a bácskai részen az 

                                                 

2
 www.huserb-info.hu/dkmt_hu.pdf 

3
 http://www.csongrad-megye.hu/tft/terfkonc/II_kotet_fejlesztesi_koncepcio.pdf 

4
 http://www.csongrad-megye.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1090&Itemid=269 
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Újvidék–Zenta–Horgos (Szeged), a bánáti oldalon pedig a Belgrád–Nagybecskerek–

Nagykikinda (Szeged) vonalról van szó. 

3.1.5. Tisza menti magisztrális vasútvonalak terve 

A vajdasági Tartományi Végrehajtó Tanács és az érintett önkormányzatok finanszírozásával 

2008-ben készült el a Tisza menti magisztrális vasútvonalak (Horgos–Magyarkanizsa–Zenta–

Ada–Óbecse–Újvidék és Óbecse–Verbász) felújításának terve. A terv óránkénti regionális 

vonatközlekedést irányoz elő 200 személyes. 100-120 km/h-val közlekedő dízel 

motorvonatokkal a következő vonalakon: Zenta–Újvidék, Zenta–Szabadka, Zenta—

Magyarkanizsa–Szabadka, Zenta–Csóka–Beodra–Nagykikinda, Szabadka– Zenta–

Nagykikinda. Ezen kívül, naponta egyszer, határon átnyúló járatok is közelednének az 

Újvidék– Szabadka–Budapest, az Újvidék–Óbecse–Zenta–Horgos–Budapest, az Újvidék–

Óbecse–Zenta–Horgos–Szeged és a Szabadka–Horgos–Szeged vonalakon. Ehhez az érintett, 

többségében igen rossz állapotú vonalakat 120 km/h pályasebességre kellene átépíteni. 

Összességében 70 millió eurós beruházással számolnak
5
. A Bácsszőlős–Horgos–országhatár 

vonalon 8 000 000 euróba kerülne a felújítás.  

3.1.6. Szeged - Röszke - Horgos - Szabadka - Csikéria - Bácsalmás - Baja vasútvonal 

megvalósíthatósági tanulmánya 

2011-ben készült el a Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka-Csikéria-Bácsalmás-Baja vasútvonal 

megvalósíthatósági tanulmánya
6
. A beruházás keretében megvalósulna a Szeged-Szabadka-

Baja közvetlen vasútvonal 120-160 km/h pályasebességgel és villamosítással. Ennek költsége 

165 millió euró (a Szabadka – Csikéria – Baja szakasszal együtt). A projekt finanszírozása 

egyelőre nem biztosított. 

3.2. Gazdasági és társadalmi jellemzők 

A közösségi közlekedés iránti igényt alapvetően az adott terület népességének nagysága, 

összetétele, a gazdasági fejlettség, a foglalkoztatottság, a munkahelyek, iskolák 

elhelyezkedése és az informális (rokoni, baráti) kapcsolatok határozzák meg. A 

következőkben ismertetjük a vizsgált térség alapvető társadalmi-gazdasági helyzetét és 

folyamatait. 

3.2.1. Népesség 

3.2.1.1. Szeged és környéke 

A vizsgált terület magyar oldalán 2012-es adatok szerint mintegy 235 ezer ember él, zömük 

(72,2%-uk) Szegeden. A térség népességének száma – ellentétben az országos tendenciákkal 

– kis mértékben, 2,9%-kal emelkedett az elmúlt 12 évben. (Lásd: 1. táblázat) A népesség 

                                                 

5
 Forrás: Magyar Szó 2008. november 25., http://www.magyarszo.com/fex.page:fd83190e-d57f-261d-

c9c8-cbbaee3f7473?start=20 

6
 Executive summary of feasibility study for Szeged-Röszke-Horgos-Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway 

line. 2011 
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növekedése kiegyenlített volt a kisebb települések és a régióban központi szerepet játszó 

Szeged között, ugyanis itt is 2,6%-os volt a lakosság számának bővülése. 

Település neve 2000. év 2005. év 2012. év 2012/2000 

Algyő 5 294  5 356  5 251 99,2%  

Ásotthalom 4 213  4 183  3 986 94,6%  

Bordány 3 143  3 177  3 262 103,8%  

Deszk 3 288  3 467  3 644 110,8%  

Dóc 838  791  765 91,3%  

Domaszék 4 183  4 684  4 974 118,9%  

Forráskút 2 349  2 330  2 336 99,4%  

Kübekháza 1 565  1 617  1 488 95,1%  

Mórahalom 5 537  5 838  6 067 109,6%  

Öttömös 828  826  698 84,3%  

Pusztamérges 1 259  1 212  1 227 97,5%  

Röszke 3 277  3 321  3 176 96,9%  

Ruzsa 2 838  2 632  2 522 88,9%  

Sándorfalva 7 801  8 048  7 953 101,9%  

Szatymaz 4 184  4 479  4 674 111,7%  

Szeged 165 669  163 259  170 052 102,6%  

Tiszasziget 1 721  1 759  1 751 101,7%  

Újszentiván 1 571  1 627  1 786 113,7%  

Üllés 3 197  3 227  3 142 98,3%  

Zákányszék 2 802  2 859  2 743 97,9%  

Zsombó 3 230  3 477  3 552 110,0%  

Összesen 228 787  228 169  235 445 102,9%  
1. táblázat 

A lakosság száma és változása 2000-2010 között a vizsgált terület magyarországi településein 

(Forrás: KSH településstatisztikai adatok) 

A vizsgált területen élő emberek döntően nagyvárosban, vagy nagyváros vonzásában élnek. A 

kisebb települések lakossága is viszonylag közel lakik Szegedhez, az egész Dél-Alföldi régió 

gazdasági, kulturális és közigazgatási központjához.  

A lakosság életkori csoportok szerinti összetételére vonatkozóan település szintű adatokkal 

sajnos nem rendelkezünk, így ennek elemzésére csak kistérségi szinten van módunk. Szeged 

viszonylag fiatal város. A 20-45 év közötti korosztályok súlya a megyei, régiós és országos 

átlagos arányoknál jelentősebb, míg az idősebbek aránya az átlagosnál alacsonyabb. A 20-29 

éves korosztályon belül a szegedi egyetemisták, főként a nők igen nagy számban képviseltetik 

magukat. 

3.2.1.2. Szabadka és környéke 

Szerbia közigazgatási beosztása, a kapcsolódó településstatisztikai adatgyűjtés rendszere eltér 

a magyartól. A Vajdaság Autonóm Tartomány körzetekre tagolódik, a körzetek pedig 
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községekre. Az egyes települések alkotják a községeket, amelyek valahol a magyarországi 

kistérségek, a valaha volt és leendő járások megfelelőinek tekinthetők, bár lakosságszámuk 

alapján számos esetben annál kisebbek. A vajdasági községek közül a vizsgált terület 

szűkebb-tágabb körzetében találhatunk alig 13 ezer lelkes, ámde ezen belül 9 települést is 

magába foglaló községet (Törökkanizsa) és 23 településen élő 38 ezer fős községet 

(Bácstopolya) is. A legnagyobb község Szabadka közel 145 ezer lakossal és 19 településsel. 

Község (kistérség) 
Lakosság, fő 

2002 2010 2010/2002, % 

Subotica / Szabadka 144 793 143 919 99,4% 

Kanjiža / Magyarkanizsa 27 510 25 981 94,4% 

Novi Kneževac / Törökkanizsa 12 975 11 361 87,6% 

Bačka Topola / Bácstopolya 38 245 34 611 90,5% 

Senta / Zenta 25 568 24 060 94,1% 

Čoka / Csóka 13 832 11 964 86,5% 

Ada / Ada 18 994 17 609 92,7% 

Kikinda / Nagykikinda  66 462 61 007 91,8% 

Mali Iđoš / Kishegyes 13 494 12 389 91,8% 

Bečej / Becsej 40 987 38 248 93,3% 

Összesen 402 860 381 149 94,6% 

2. táblázat 

A vizsgált terület vajdasági településeinek lakossága 2002-ben és 2010-ben 

(Forrás: Szerb Statisztikai Hivatal) 

Sajnos csak viszonylag kevés település esetében rendelkezünk a legfrissebb, 2011-es 

népszámlálási adatokkal (hasonlóan a magyarországi adatokhoz), de rendelkezésünkre áll a 

népesség számának népmozgalmi adatokon alapuló továbbvezetése. Így megállapítható, hogy 

miként alakult a népesség összességében az elmúlt évtizedben. (2. táblázat) A térség 

egészében a lakosság 5,4%-kal csökkent. Ezen belül Szabadkán és környezetében 

gyakorlatilag ugyanannyi ember él, mint az évtized elején. A többi területen azonban – kevés 

kivételtől eltekintve – a népesség fogyása 10%-ot megközelítő, vagy azt meg is haladó volt. A 

legnagyobb mértékben, 13,5%-kal Csóka népessége csökkent. 

Míg a határ magyar oldalán a lakosság nemzetiségi megoszlása – történelmi okokból – 

gyakorlatilag homogén, a Vajdaság soknemzetiségű terület. A tartomány egyes körzeteinek 

etnikai megoszlása eltér egymástól, a vizsgálat szempontjából kiemelkedő Észak-Bácskai és 

Észak-Bánáti körzet lakosságán belül meghatározó a magyar nemzetiségű lakosság. A 

települések nagy részében a magyar etnikum van többségben, viszonylag kevés település 

szerb többségű. Ezen a két nemzetiségen kívül horvátok és bunyevácok, valamint szlovákok 

és románok élnek még nagyobb számban a területen. 

Nem rendelkezünk a Vajdaságból települési, vagy legalább községi (kistérségi/járási) szintű 

részletezettségű friss kormegoszlási adatokkal. A Szerb Statisztikai Hivatal csak a Vajdaság 

egészére közöl továbbszámított nemek és életkorok szerinti adatot. Ennek alapján is 

megállapítható azonban, hogy a két térség lakosságának korösszetétele nem különbözik 

szignifikánsan egymástól. 
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3.2.2. Településhálózat 

A vizsgált területen Csongrád megyében 21 település, a Vajdaságban 99 település található. A 

magyar oldalon a legkisebb lélekszámú település a 722 fős Öttömös, a legnagyobb a 170.285 

fős Szeged (2010-es adat). A 2002. évi adatok alapján a szerbiai oldalon a legkisebb település 

a 94 fős Bácstopolya községben, a legnagyobb pedig a 96.483 lakosú Szabadka. 

Ha a két legnagyobb, és az átlagos lélekszámot jelentősen torzító, város adatát figyelmen 

kívül hagyjuk, akkor a határ mindkét oldalán hasonló a települések átlagos lakosságszáma. 

Szegeden és környékén mintegy 3,2 ezer fő/település, a vizsgált vajdasági területen pedig 3,1 

ezer fő/település. 

Kistérség / község 

(járás) 

Terület, 

km
2
 

Népsűrűség, 

fő/km
2
 

Településsűrűség, 

db/1000 km
2
 

Subotica / Szabadka  1 007 142,9 18,9 

Kanjiža / Magyarkanizsa 407 63,8 31,9 

Novi Kneževac / 

Törökkanizsa 
305 37,2 29,5 

Bačka Topola / 

Bácstopolya 
596 58,1 38,6 

Senta / Zenta 293 82,1 17,1 

Čoka / Csóka 321 37,3 24,9 

Ada / Ada 227 77,6 22,0 

Kikinda / Nagykikinda 782 78,0 12,8 

Mali Iđoš / Kishegyes 181 68,4 16,6 

Bečej / Óbecse 487 78,5 10,3 

Vajdasági kiemeltek 4 606 82,8 21,7 

Mórahalomi kistérség 535 48,9 16,8 

Szegedi kistérség 753 277,9 15,9 

Csongrádi kiemeltek 1 288 182,8 16,3 

3. táblázat 

A népsűrűség és a településsűrűség a vizsgált vajdasági és dél-alföldi kistérségekben 2010-ben 

(Forrás: KSH, Szerb Statisztikai Hivatal településstatisztikai adatok) 

A két térség települései, amelyek alföldi, mezőgazdasági területeken találhatók, történelmileg 

hasonló körülmények között alakultak ki. Emiatt a nagyobb, zömükben községi (járási) 

központként funkcionáló mezővárosok mellett alapvetően szintén nagyobb falvak jöttek létre. 

Ezt a képet árnyalják azok, a valaha tanyabokorként kialakult és mára már önálló 

településként működő falvak, amelyek majdnem mindegyik vajdasági község környezetében 

megtalálhatók. Szeged környékén ilyenekkel nem találkozunk. Így aztán a településsűrűség 

értéke is jóval magasabb a határ szerbiai oldalán. (3. táblázat) 

A vizsgált területnek mind a magyarországi, mind a szerbiai részén a települések és az azokat 

összekötő utak az évszázadok alatt érvényesülő igényeknek megfelelően épültek ki. Szeged – 

bár a Dél–Alföld régió központja – határ menti fekvése miatt ma már kevésbé tudja azt a 

központi szerepet betölteni, amit korábban, de legalábbis a XIX. században betölthetett. 

Ugyanígy Szabadka is sokat veszített azzal, hogy határ közeli nagyvárossá „lett”. 
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Mindazonáltal mindketten meghatározó nagyvárosok ma is, a szűkebb–tágabb 

környezetükben található települések számára a központi település szerepét töltik be. Ez 

kifejeződik az út- és vasúthálózat alakulásában is. A Szeged, de a Mórahalom körüli 

települések lakói is alapvetően Szeged központú útvonalakon közelíthetik meg a 

megyeszékhelyt akár munkába, iskolába, akár vásárolni, vagy állampolgári ügyeik intézése 

miatt utaznak oda. Szegedről pedig valamelyik nemzetközi közlekedési folyosón folytathatják 

útjukat Budapest, Románia és Szerbia felé. 

A vajdasági községek központi települései is nagyrészt a hozzájuk tartozó települések mértani 

középpontja környékén találhatók, az alsóbbrendű utak ezekben a településekben futnak 

össze. Ugyanakkor Szabadka nem annyira egyértelműen központja a vizsgált területnek még 

akkor sem, hogy ha figyelembe vesszük, hogy a legfontosabb, a területen áthaladó 

nemzetközi útvonal közelében található. Szorosabb kapcsolata elsősorban Bácstopolyával és 

Kishegyessel alakult ki az E-75-ös, Szerbiában 22-es út mentén. Ugyanakkor a Szegeddel 

szintén közvetlen összeköttetést biztosító Kanizsa–Ada–Óbecse útvonal, vagy a 

Nagykikindára vezető út már kevésbé jól kapcsolódik Szabadkához.  

3.2.3. Személygépkocsi ellátottság 

A mobilitást sok tényező befolyásolja. Ezek egyike, hogy az utazni akaróknak, illetve 

kényszerülőknek milyen közlekedési eszközök állnak rendelkezésére. Nyilvánvaló, hogy a 

legrugalmasabban azok szervezhetik meg utazásaikat, akik ehhez személygépkocsit tudnak 

igénybe venni. Ebben az esetben ugyanis nem kell sem menetrendhez, sem előre megszabott 

útvonalhoz alkalmazkodniuk. Ráadásul – bizonyos határok között – még az utazáshoz 

magával vinni szándékozott csomag mennyiségének, méretének és súlyának is inkább csak az 

ésszerűség, mint a fizikai korlátok szabnak határt. Ha ehhez még azt is hozzászámítjuk, hogy 

bizonyos létszám fölött számos ember számára még olcsóbb is lehet, mint a közösségi 

közlekedési eszközök, akkor bármiféle közösségi közlekedés-fejlesztési vizsgálat esetén 

elengedhetetlen a fajlagos személygépkocsi állomány vizsgálata. 

A vizsgált térség magyarországi lakossága viszonylag jól ellátott személygépkocsival. A 

mórahalomi kistérségben az ellátottság az országos átlagot meghaladó volt 2010-ben (311 

jármű/1000 lakos) és ennek a fajlagos mutatónak az értéke is az átlagot meghaladó, 34,5%-os 

mértékben növekedett az elmúlt évtizedben. A jóval nagyobb népességű szegedi kistérségben 

az ellátottság már kedvezőtlenebb, csak 279 jármű/1000 lakos és a növekedés is csak 17,5%-

os volt ugyanebben az időszakban. A megyeszékhelyen még kedvezőtlenebb a kép, hiszen 

Szegeden a 2000. évi adathoz viszonyítva csak 12,2%-os volt a növekedés, a fajlagos értéke 

pedig 274 jármű/1000 lakos volt 2010-ben. 

Ugyanez az adat a vajdasági községekre vonatkozóan egyelőre nem áll rendelkezésünkre, 

csak a tartomány egészére találhatók motorizációs adatok, azok is csak 2009-2010-re. (Lásd: 

4. táblázat) Ennek alapján elmondható, hogy – szoros összefüggésben a jövedelmi 

viszonyokkal – a térségben a motorizációs szint jóval alacsonyabb, mint a vizsgált 

magyarországi területen. Ez nyilvánvalóan egyben azzal is jár, hogy az utazásokban nagyobb 

szerepet játszhatnak a tömegközlekedési eszközök. 
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Egy főre jutó szgk. állomány db/fő 2000 2005 2010 
2010 / 

2000 

Mórahalmi kistérség 231,3 280,9 311,1 134,5% 

Szegedi kistérség 237,7 275,2 279,2 117,5% 

Összesen a vizsgált magyarországi kistérségekben 236,9 275,9 282,7 119,3% 

Vajdaság, tartomány n. a. n. a. 206,0 n. a. 
4. táblázat 

A személygépkocsi ellátottság alakulása a vizsgált kistérségekben, illetve a Vajdaságban 

(Forrás: KSH, Szerb Statisztikai Hivatal) 

3.2.4. Gazdasági fejlettség és foglalkoztatottság 

3.2.4.1. Gazdasági fejlettség és foglalkoztatottság Szegeden és környékén 

A GDP/fő adatok Magyarországon csak megyei szintre összesítve állnak rendelkezésünkre. 

Ezért a kistérségi szintű adatok nagyságát és dinamikáját valamilyen, a hozzáadott értékkel 

viszonylag szoros kapcsolatban álló egyéb mutatóval célszerű becsülni. A hozzáadott értékkel 

erősen korrelál a települések helyi adó alapja, ezért a továbbiakban mi is ezzel a mutatóval 

próbáljuk közelíteni a gazdasági növekedés alakulását, legalábbis a magyarországi vizsgálati 

területen.  

 

1. ábra 

A mórahalomi és szegedi kistérségek önkormányzatainak helyi adó bevételei 2001-2010 között 

(Forrás: KSH településstatisztikai adatok, saját szerkesztés) 

A gazdaság mindkét kistérségben dinamikusan növekedett az elmúlt évtizedben. Szegeden és 

környékén a helyi adó bevételek reálértéken éves átlagban mintegy 5,1%-kal, Mórahalmon és 

környékén pedig még erőteljesebben, éves átlagban 6,6%-kal emelkedtek. (1. ábra) A 

világgazdasági válság természetesen ezeknek a térségeknek az adófizetőit sem kerülte el, a 

dinamizmus 2007 – 2008-ban megtört s az átmeneti, 2009. évi növekedést 2010-ben ismét 

visszaesés követte.  
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Szeged és környéke alapvetően a tercier és quaterner szektorra, támaszkodóan fejlődik. A 

megyeszékhely számos nemzetközi hírű kutatóhellyel is rendelkezik jó hírű egyeteme mellett 

és belátható időn belül fontos európai uniós szintű fizikai kutatóintézettel fog bővülni. 

Mórahalom és környéke a természeti adottságokkal összhangban a magyarországi átlagnál 

nagyobb arányban támaszkodik a mezőgazdasági tevékenységekre, a kistérségi központ 

ugyanakkor fontos turisztikai célpont is a Vajdaságban is jól ismert és keresett fürdője révén. 

Így a tercier szektor is egyre fontosabb szerepet játszik a kistérség gazdaságának életében. 

A gazdaság vállalkozások nagysága szerinti összetétele hasonló az országban máshol is 

tapasztalható arányokhoz. Döntő többségben vannak a legfeljebb 9 főt foglalkoztató, igazából 

általában foglalkoztatott nélkül működő gazdasági szervezetek. Ezek a mikrovállalkozások 

adják a vállalkozások döntő többségét. A 10 főnek, vagy ennél több embernek munkát adó 

szervezetek az összes vállalkozásnak csak valamivel kevesebb, mint 5%-át adják. Ezen belül 

is meghatározóak a kisebb létszámú, legfeljebb 20 főt foglalkoztató vállalkozások. A 

mórahalomi kistérségben 250 fősnél nagyobb vállalkozás pedig nem is található. 

A figyelemre méltó helyi adó bevétel növekedés ellenére mindkét kistérségben folyamatosan 

növekedett a nyilvántartott álláskeresők száma (2. ábra).  

 

2. ábra 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása 2001–2010 között, 2001=100% 

(Forrás: KSH településstatisztikai adatok alapján saját szerkesztés) 

3.2.4.2. Gazdasági fejlettség és foglalkoztatottság a Vajdaságban 

Az elmúlt évszázad ’90-es éveinek polgárháborús pusztítása nem hagyta érintetlenül a 

harcoktól kevésbé sújtott Vajdaságot. Míg azt megelőzően a volt Jugoszlávia gazdaságilag 

fejlettebb volt a korabeli Magyarországnál, ez a helyzet gyökeresen megváltozott. A 

polgárháború időszaka alatt az egy főre jutó bruttó hazai termék egyes becslések szerint az azt 

megelőző értéknek akár alig 50%-ára is visszaeshetett. A békés újjáépítés viszont már a 
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szétdarabolódott és az azóta is folyamatosan átalakuló országban nem tudta a korábbi 

struktúrában gyorsan behozni az elmaradást. 

Bár összehasonlítható adataink csak 2003-ból és 2009-ből állnak rendelkezésre. Annyi 

azonban megállapítható, hogy miközben a Vajdaság az évtized első felében még a Szerb 

Köztársaság átlagánál fejlettebb volt az egy főre jutó GDP alapján (1.795 EUR/fő, az 

országos átlag 111,0%-a), a határ túloldalán fekvő Csongrád megye megfelelő adatának 

(5.466 EUR/fő) csak alig 1/3-át érte el. Az elérhető legfrissebb, 2009. évi adat szerint az egy 

főre jutó GDP a tartományban 3.758 EUR/fő-re emelkedett, az azonban a megfelelő Csongrád 

megyei (6.800 EUR/fő) adatnak még mindig csak 55,3%-a, és a szerbiai átlagnak is már 

csupán 95,2%-a volt. Azóta, még ha esetleg gyorsabban is nőtt a gazdaság a Vajdaságban az 

elmúlt két évben, mint Magyarországon, ez a lemaradás csak mérséklődhetett. 

Bár kiemelkedően jók a természeti adottságok és a hagyományok is évszázadokra nyúlnak 

vissza, a Vajdaság több mint 104 ezer gazdálkodó szervezetének csak alig 2,6%-a foglalkozik 

mezőgazdasággal. A legtöbb gazdálkodó szervezet kereskedelemmel, szállítással, 

vendéglátással és mindenféle egyéb szolgáltatással foglalkozik. A feldolgozóipar részesedése 

kifejezetten alacsony. 

A Vajdaság gazdaságának szerkezete még a jó néhány évtizeddel ezelőtti magyar, vagy még 

régebbi nyugat-európai sajátosságokat mutatja: a nem túlságosan jelentős kitermelő ágazatok 

mellett a feldolgozó- és az építőipar adja a termelésnek több mint felét, a tercier és kvaterner 

szektor súlya viszonylag kicsi. 

A gazdasági tevékenység alakulására döntő befolyást gyakorol a munkanélküliség, illetve a 

gazdasági aktivitás alakulása. A régióban az országos átlagnál (20%) valamivel rosszabb volt 

a helyzet 2010-ben, mivel a munkaképes korú lakosságnak 20,9%-a számított 

munkanélkülinek. A férfiak és a nők gazdasági aktivitása között is jelentős különbség 

tapasztalható. A munkanélküliség a nők körében 22,6%-os volt és az aktivitási arány is csak 

46,9%-ot ért el. Ezzel szemben a férfiak körében a munkanélküliség 19%-os volt és az 

aktivitási ráta is jóval magasabb, több mint 64%-ot ért el. 

A jövedelmek tekintetében is elmondható, hogy Szerbián belül viszonylag kedvező 

helyzetben vannak a vajdasági dolgozók. A fővárost és környékét leszámítva itt a 

legmagasabbak az átlagos keresetek. A régió előnye az ország többi területéhez viszonyítva 

mintegy 15%-os, bár a fővárostól a lemaradás 2010-ben is erősödött, 21,7%-ról 25,7%-ra. 

2009-ben mintegy 46 ezer dinárt (közel 490 EUR) értek el az átlagos keresetek. S bár 2010-

ben a fizetések a régióban több mint 9%-kal emelkedtek, de az 50 ezer dinárt meghaladó 

jövedelmek euróban számítva még egy kicsit csökkentek is a nemzeti deviza leértékelődése 

miatt. Mindez kedvezőtlenül hat a fogyasztásra és az utazásokra is. 

3.2.5. Határon átnyúló kapcsolatok 

3.2.5.1. Határon átnyúló spontán kapcsolatok 

A vizsgált terület, azaz a szegedi és a mórahalomi kistérség, valamint a szabadkai, 

magyarkanizsai és törökkanizsai község hosszú évszázadokon keresztül közös igazgatás alatt 

működött. Az elmúlt évszázad viharos történelme azonban jelentősen átrajzolta a terület 
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térképét és átalakította az itt élő emberek közötti kapcsolatok alakulásának feltételeit, 

következésképpen magukat a kapcsolatokat is. 

Az érintett terület mindkét oldalán több nemzetiségű lakosság él, bár a nemzetiségek 

számaránya, és ennek következtében szerepe eltérő a két térségben. Míg a magyar oldalon 

elenyésző a szerb és a többi délszláv (horvát, bosnyák stb.) népcsoport aránya, addig a 

közvetlenül a határon fekvő Szabadka és Magyarkanizsa községek lakosságának többsége 

magyar, csak Törökkanizsa községben adja a többséget a szerb népcsoport. 

A határon átnyúló kapcsolatok egyik természetes indoka, fenntartója a közös anyanyelv és az 

azonos kulturális örökség. Érvényes ez a határ mindkét oldalára látogatókra, hiszen ők egyik 

országban sem ütköznek különösebb nyelvi nehézségekbe sem vásárlás, sem szórakozás, sem 

egyéb tevékenységük közben. 

A közös nyelven túl további kapcsolatok forrása az évszázadok során kialakult rokoni 

kapcsolatok hálózata. Az emberi kapcsolatok legmélyebben fekvő szálait nem voltak képesek 

sem politikai, sem gazdasági változások eltépni, legfeljebb meglazítani, hiszen ezek a 

kapcsolatok is igénylik – mint minden emberi kapcsolat – a személyes találkozások, a közös 

élmények révén történő együvé tartozás megerősítését. 

A rokoni kapcsolatok mellett természetes módon alakultak és alakulnak ki baráti kapcsolatok 

is, a legutóbbi évek eseményei (a délszláv konfliktus rendeződése, Szerbia közeledése az 

Európai Unióhoz stb.) kifejezetten segítették is ezek fejlődését. Ebben természetes módon 

játszanak közre azok a folyamatok, amelyek következtében egyre többen utaznak 

rendszeresen a határ másik oldalára. Az utazások indokában azonban változások zajlottak le 

az elmúlt évtizedekben. 

A legutóbbi évtizedek legfontosabb eseményei és változásai a délszláv polgárháborúhoz 

köthetők. Ez volt az az időszak, amikor egyrészt a háborús veszély elől sokan települtek át a 

Vajdaságból a biztonságos Magyarországra, másrészt a háborús hiányok fellendítették a 

határon átnyúló, sokszor illegális kereskedelmet is. A polgárháború befejeződését követően 

ugyan már nem volt akkora a fenyegetés, viszont a háborús pusztítás következményeit sem 

lehet gyorsan felszámolni. Ennek eredményeként az elmúlt évszázad hetvenes, nyolcvanas 

éveiben megszokott kép az ellenkezőjére fordult. Annak idején jobb minőségű árukat a 

magyarok, különösen a jugoszláv határ körzetében élők, jelentős részben Jugoszláviában, nem 

utolsó sorban a Vajdaságban szereztek be. A kilencvenes évektől kezdődően viszont a határ 

túloldaláról járnak át az emberek a jobb minőségű, szélesebb választékot kínáló 

magyarországi, elsősorban szegedi üzletekbe vásárolni. 

Egy, az OTKA keretein belül végzett kutatás
7
 megállapította, hogy a Szeged kereskedelmileg 

frekventált területein található üzletek mintegy harmadában jelentős szerepet játszik a határ 

túloldaláról érkező forgalom. Ezeknek több mint harmadában beszélnek az eladók szerbül is, 

bár csak kevés olyan üzlettel találkoztak, amelyre kívül is felhívták volna a figyelmet szerb 

                                                 

7
 Pál Ágnes – Pál Viktor: A határ menti fekvés hatása a szegedi kereskedelem térbeliségére (Kiss A. – Mezősi G. 

– Sümeghy Z. szerk.: Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona tiszteletére. pp. 

561-569., 2006) 
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nyelven is, vagy belül szerb nyelvű feliratokat is alkalmaztak volna. Ez utóbbiak szinte 

kivétel nélkül az autózással valamilyen módon kapcsolatban álló vállalkozások voltak. 

Ugyanez a kutatás mutatott rá arra is, hogy egyes üzletek majdhogynem specializálódtak is a 

Szerbiából érkező vásárlókra, nem egy közülük vevőkörének 40-50%-át a határon túli 

területekről származók adják. A Vajdaságból érkezők többsége Szabadkáról, továbbá 

Zentáról, Újvidékről, Kikindáról és Magyarkanizsáról származik. A tanulmány megállapította 

azt is, hogy a bevásárló turizmus a polgárháborút követően nemhogy csökkent volna, inkább 

növekedett, de legalábbis stagnált. 

Az esetleges, vásárlással és szabadidő eltöltéssel összefüggő utazások a másik irányba, azaz 

Magyarországról a Vajdaságba alapvetően ez utóbbira korlátozódnak. A városlátogatásokon 

kívül még néhány kiemelt szabadidős program szerepel az utazások indokai között, mint a 

palicsi tó, vagy állatkert. 

A rendszeres kapcsolat a két ország között a kulturális, illetve a vállalkozási szférára is 

kiterjed. Szeged nemcsak kereskedelmi és szabadidő eltöltési kínálatával, hanem oktatási és 

egyéb kulturális intézményeivel is vonzza nem csak a környezetében lévő magyarországi 

települések lakosait, hanem a határ túloldalának magyar anyanyelvű lakosait is. Számos diák 

jár át napi, heti, havi rendszerességgel a Vajdaság határhoz közeli településeiről a túloldalon 

lévő mindenféle szintű iskolába tanulni, illetve iratkozik be a Szegedi Egyetem különböző 

karaira. 

Tanév Óvoda 
Általános 

iskola 
Szakiskola Középiskola 

Felsőoktatási 

intézmény 

1995/1996 .. 376 92 572 596 

1996/1997 .. 339 92 540 .. 

1997/1998 .. 308 89 488 .. 

1998/1999 .. 295 73 499 281 

1999/2000 .. 395 84 676 843 

2001/2002 55 306 49 634 822 

2002/2003 65 307 80 556 796 

2003/2004 30 282 73 511 663 

2004/2005 29 222 72 509 714 

2005/2006 33 232 71 465 755 

2006/2007 35 194 101 485 765 

2007/2008 35 170 81 421 871 

2008/2009 38 139 47 380 868 

2009/2010 39 211 71 401 1 009 
*Az időközben magyar állampolgárságot szerzett személyeket nem tartalmazza a táblázat 

5. táblázat 

Szerb állampolgárságú óvodások, tanulók és hallgatók nappali tagozaton* 

(Forrás: Oktatás-statisztikai Évkönyv 2009/2010, Budapest, 2010
8
) 

                                                 

8
 Pap Ágnesnek a Ditrans CBC nyitókonferenciáján 2012. feburár 24-én elhangzott előadása alapján 
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A polgárháború elől számos szerbiai vállalkozás menekült a határ magyar oldalára, elsősorban 

a vizsgált kistérségekbe. Itt biztonságban érezte magát nem csak a vállalkozó, de vállalkozása 

is. Közülük sokan a már korábban megindított vállalkozást telepítették át a határ magyar 

oldalára, de szintén számos vállalkozás alakult a határ szerb oldalán jelentkező igények 

Magyarországról történő kielégítésére, vagy akár a szerbiai kínálat Magyarországon történő 

értékesítése céljából. Ezeknek a vállalkozásoknak egy része – nem utolsó sorban kihasználva 

Magyarország csatlakozását az Európai Unióhoz – a polgárháború elmúltával is hazánkban 

maradt és továbbra is itt fejti ki tevékenységét. 

S végül, de nem utolsó sorban említést kell tennünk azokról a kapcsolatokról is, amelyek azért 

alakultak ki, mert a két ország között jelentős különbségek vannak a munkanélküliség és a 

bérek tekintetében is. A szerbiai, ezen belül a vajdasági átlagos bérek (2009-ben kb. 490 

€/hó/fő) mintegy egyhatodával alacsonyabbak, mint a Csongrád megyei jövedelmek (2009-

ben kb. 570 €/hó/fő), ráadásul a kisebb munkanélküliség is ösztönzi azt, hogy a határ szerb 

oldalán élők Magyarországon keressenek maguknak munkát és megélhetést. Ezek az 

emberek, a több-kevesebb rendszerességgel ingázók is fontos szerepet töltenek be a két ország 

közötti kapcsolatokban. 

3.2.5.2. Határon átnyúló intézményesített kapcsolatok 

A spontán emberi kapcsolatok mellett dinamikusan fejlődnek az intézményi kapcsolatok is a 

két ország között. Ezek egy része még a régi, rendszerváltozás előtt megkötött és még ma is 

érvényben lévő nemzetközi egyezményeken alapul, amelyekkel a következő fejezet 

foglalkozik. Ebben a fejezetben csak a határ menti régiók együttműködését elősegítő 

projektekkel foglalkozunk. 

Ahogyan azt egy tanulmány
9
 megállapítja, hogy: „…a kereskedelmi kapcsolatok 2000 óta 

folyamatosan fejlődnek. A Szerbiába irányuló export növekedése az összes magyar export 

növekedési ütemét meghaladó ütemben nőtt, ennek ellenére azonban messze elmarad attól a 

potenciáltól, amit a két ország történelmi kapcsolatai, illetve adottságai lehetővé tennének. 

Magyarország összes külkereskedelmi forgalmából ugyanis Szerbia alig 0,9%-kal részesedett 

2011-ben, behozatalunknak csak 0,5%-át, kivitelünknek pedig 1,3%-át adták a szállítások. 

Várhatóan ezen a helyzeten sokat fog javítani az a tény, hogy 2012 tavaszán Szerbia is 

hivatalos EU tagjelölt lett. 

A jelenleg is érvényes, 2007-ben született és a 2007 – 2013-as programozási időszakra 

vonatkozó Magyar – Szerb IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (Hungary – 

Serbia IPA Cross-Border Co-operation Programme) hosszú távú általános célja
10

 a régiók 

harmonikus és együttműködésen alapuló fejlődésének elősegítése egy fenntartható és 

biztonságos környezetben. A partnerek elképzelése szerint ebben az együttműködő 

környezetben a kulturális és természeti örökséget közösen és sikeresen menedzselik, továbbá 

kihasználják a gazdasági és kulturális lehetőségeket a gazdasági, oktatási, kutatási és 

                                                 

9
 Ricz András – Gábrity Molnár Irén: Vajdasági régiók kapcsolatai a Dél-Alfölddel 

10
Hungary – Serbia IPA Cross-Border Co-operation Programme Programming Document for the Programming 

Period 2007-2013, 28-30. oldal 
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kulturális kapcsolatok bővítése révén, aminek eredményeként új munkahelyeket hoznak létre 

és a külső határok elválasztó következményeit minimalizálják. 

A szerb-magyar határ menti régiók közös lehetőségeinek és egymást kiegészítő 

potenciáljának alapján, a régiók szoros együttműködésének eredményeként kialakuló 

térségben: 

 a javuló gazdasági teljesítményre alapozva az életszínvonal jelentősen javul; 

 az intenzív kulturális tevékenység révén figyelemre méltó, multikulturális élet folyik a 

művészetekben és a kulturális élet más területein, növekszik a turizmus és erősödik a 

regionális identitás; 

 jól ismert a régió kulturális öröksége, amely nagy számban vonzza a turistákat, akik 

könnyen juthatnak el a látnivalókhoz és használhatják a létesítményeket; 

 egyre több embernek vannak üzleti, munkavállalási, kulturális, vagy magánéleti célú 

határon átnyúló kapcsolatai; 

 a schengeni külső határok a lehető legkevesebb nehézséget okozzák a lakosoknak 

(habár a schengeni szabályozás következtében ez egyelőre még illuzórikus 

célkitűzésnek tűnik). 

 

A fenti célok megvalósulása feltételezi a határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javulását és 

az utazási igények növekedését. 

3.2.5.3. Idegenforgalmi kapcsolatok 

A határon átnyúló utazások egyik fontos indoka az idegenforgalom. A vizsgált térség magyar 

oldalán a fő turisztikai vonzerő Szeged, mint város (belváros, Fogadalmi templom), mint 

rendezvényhelyszín (Szegedi Szabadtéri Játékok, kajak-kenu versenyek, fesztiválok, hídi 

vásár), mint fürdőváros (Anna-fürdő, Napfényfürdő Aquapolis Szeged) és mint kulturális 

rendezvények helyszíne (Nemzeti Színház, mozik). 

A térségben lévő egyéb települések közül jelentősebb vonzerővel csak a termálfürdővel 

rendelkező városok bírnak: Mórahalom, a szerb látogatók körében rendkívül népszerű 

Erzsébet Gyógyfürdőjével és a nemrég nyílt makói Hagymatikum. 

Szerbiában csak Szabadka és Palics emelhető ki mint a határon átkelő turisták célpontja. 

Szabadkán a szecessziós belvárosi épületek, történelmi emlékművek, a kitűnő gasztronómiai 

kínálat, és kulturális események gazdag választéka várja a látogatókat. Palicson a tó és az 

állatkert jelenthet vonzerőt.  

Felmérésünk szerint a turisztikai céllal elsősorban a szerbek látogatnak Magyarországra. 

Szerbiában probléma a turisztikai infrastruktúra fejletlensége és egyes látnivalók rossz 

állapota. Ez utóbbi jellemzi a fürdőhelyeket is; a szerbiai vendégek szívesebben választják a 

mórahalmi, szegedi és makói élményfürdőket, amelyek széleskörű szolgáltatásokat nyújtanak. 

3.3. Szabályozási és intézményi környezet  

A határon átnyúló közlekedés fejlesztésének fontos segítője vagy akadályozója lehet a 

szabályozási környezet, ami meghatározza a határátkelés rendjét és a határon átnyúló 

közösségi közlekedés üzemeltetésének feltételeit és engedélyezési rendszerét. 
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3.3.1. A határforgalomra vonatkozó szabályozás 

Az Európai Unió külső határain végzett határellenőrzést az Európai Parlament és a Tanács a 

személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-

ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelete szabályozza. A szabályozás 

szerint a külső határon történő átkeléskor a szabad mozgás közösségi jogával rendelkező 

személyeket minimum-ellenőrzésnek, míg harmadik országok állampolgárait ún. alapos 

ellenőrzésnek kell alávetni. Ez utóbbi magában foglalja, többek között, az utazók 

útiokmányainak ellenőrzését a schengeni vízuminformációs rendszerben. 

Az EU ajánlásai szerint az autóbusszal utazók ellenőrzését utasterminálon vagy a busz 

fedélzetén kell elvégezni a helyi körülményektől függően. Erős forgalom esetén a "rendszeres 

helyi járatok" utasait kell ellenőrizni, amennyiben ezt a helyi körülmények engedik. A 

dokumentumok ellenőrzéséhez a rendőrök lehetőség szerint mobil leolvasó berendezéseket 

használnak
11

. 

Magyarország és Szerbia vonatkozásában a Magyarország Kormánya és a Szerb 

Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről 

szóló Megállapodás szabályozza a határátkelők működési rendjét
12

.  

Az egyezmény a határátkelőhelyek pozícióját, nyitva tartását, a határon átlépésre jogosultak 

kötelezően ellenőrzésre bemutatandó okmányainak listáját deklarálja. Megszületése a határ-

átlépés egyszerűsítése és meggyorsítása szempontjából fontos. 

Az egyezményt ugyan a két ország képviselői már aláírták, de az csak akkor lép hatályba, ha 

azt Szerbiában is kihirdették és lezajlik hatálybalépésről szóló diplomáciai jegyzékváltás. (Az 

egyes határállomásokra vonatkozó részleteket lásd a 3.4.1. fejezetben.) 

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között 

az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló, Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt 

Megállapodás
13

 alapján az érvényes úti okmányokkal rendelkező magyar állampolgárok 

vízum nélkül utazhatnak be Szerbia területére, és ott az első beutazás időpontjától számított 

hat hónapon belül összesen, legfeljebb kilencven napig tartózkodhatnak, átutazhatnak és 

kiutazhatnak. Az érvényes úti okmányokkal, valamint a Magyar Köztársaság diplomáciai 

vagy konzuli képviselete által kiadott vízummal rendelkező szerb állampolgárok, amennyiben 

a jelen Megállapodás eltérően nem rendelkezik, beutazhatnak a Magyar Köztársaság 

államának területére, és ott a vízumban meghatározott ideig tartózkodhatnak, átutazhatnak, 

illetve kiutazhatnak. 

 

                                                 

11
 Commission Recommendation of 20.6.2011 amending the Recommendation establishing a common ''Practical 

Handbook for Border Guards (Schengen Handbook)'' to be used by Member States' competent authorities when 

carrying out the border control of persons. 
12

 2012. évi IV. törvény Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és 

a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről. 
13

 Kihirdetve a 198/2003. (XII. 10.) Korm. rendelettel 



  17 

 

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 

A kétoldalú egyezmény megkötése óta tovább egyszerűsödött a két ország közötti utazás. 

2009. december 19-től a szerb állampolgárok vízummentesen utazhatnak be az Európai Unió 

országaiba, köztük Magyarországra amennyiben új típusú biometrikus útlevéllel rendelkeznek 

(539/2001/EK tanácsi rendelet módosítása). 

 

Az EU tagországainak és a schengeni zóna államainak polgárai – 2010. június 12-étől 

kezdődően – 90 napot nem meghaladó időtartamú látogatás esetén érvényes személyi 

azonosító igazolvánnyal is beléphetnek Szerbiába. 

A nemzetközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés átléptetési idejének csökkentését és az 

ellenőrzés gyorsítását a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és 

működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 

9/A. §3 pontja is lehetővé teszi. Ennek megfelelően a határátlépés ellenőrzését végző szerv a 

határátkelőhelyen kérelemre soron kívül hajtja végre a határátlépés ellenőrzését, ha a 

határátlépés ellenőrzésének soron kívüliségéhez jelentős gazdasági, társadalmi, egészségügyi 

vagy kulturális érdek fűződik. 

3.3.2. Autóbusz-közlekedésre vonatkozó szabályozás 

Magyarországon az Európai Unió tagállamain kívülre indítandó menetrend szerinti 

autóbuszjáratok ún. járati engedéllyel közlekedhetnek, ami az abban foglalt időtartamra, de 

legfeljebb 5 évre adható ki
14

. Magyarországon az engedélyt – amennyiben az arra irányuló 

kérelmet Magyarországon nyújtották be – a közlekedési hatóság a nemzetközi szerződésekben 

foglaltaknak megfelelően adja ki (41. §).  

A nem az Európai Unió tagállamában bejegyzett szolgáltató – amennyiben nemzetközi 

szerződés eltérően nem rendelkezik – menetrend szerinti kabotázs
15

 személyszállítási 

szolgáltatást a közlekedésért felelős miniszter által kiadott járati engedéllyel végezhet (44. § 

(2). Abban az esetben tehát, ha egy szerbiai szolgáltató egy nemzetközi járatán belföldi 

utasokat is szállítani kíván (pl. Röszke és Szeged között) a fent hivatkozott járati engedéllyel 

teheti azt meg. A járati engedély kiadása előtt a minisztérium megvizsgálja az adott 

viszonylaton belföldi közszolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, s az engedélyt csak abban az 

esetben adja ki, ha az nem veszélyezteti a közszolgáltatást végző gazdasági érdekeit. 

Magyarország és Szerbia relációjában a két ország közötti járatok engedélyezését a Magyar 

Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya 

között az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás tárgyában Belgrádban, 1965. 

január 16-án aláírt Egyezmény szabályozza. Az ezt felváltó korszerű kétoldalú egyezmény 

szövegének tervezetét a két ország képviselői egyeztették, az aláírásra várhatóan 2012 

második félévében kerül sor. 

                                                 

14
 Lásd 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 10. § (3) bekezdését és a Kormány 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletének 28. §-át a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás 

áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról. 
15

 Kabotázs: Menetrend szerinti nemzetközi járaton utasok felvétele és célba juttatása ugyanazon államban, 

feltéve, hogy nem ez a szóban forgó járat fő rendeltetése. 
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A járati engedély iránti kérelmet a fuvarozó székhelye szerinti ország illetékes hatóságához 

kell benyújtani. Ez Magyarországon a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH), Szerbiában az 

Infrastruktúra és Energia Minisztérium. A kérelemnek tartalmaznia kell többek között a járat 

menetrendjét, közlekedési gyakoriságát, a díjszabást és az utazási feltételeket. 

A magyar és szerb hatóságok – a vonatkozó nemzeti jogszabályaikkal összhangban – közösen 

határozzák meg az engedély érvényességének időtartamát és együttműködnek a menetrend, az 

útvonal továbbá az alkalmazandó díjszabások jóváhagyásának tekintetében. 

Amennyiben a Magyarországon benyújtott kérelemben megjelölt útvonalon még nem 

közlekedik járat, illetve egy már létező útvonalra új szolgáltató ad be kérelmet az NKH 

honlapján meghirdeti a tervezett járat paramétereit. Magyar vállalkozások észrevételt 

nyújthatnak be (pl. amennyiben valamilyen érdeküket sérti az új járat), amelyet az NKH bírál 

el. Ezután a szerb partnertől (Infrastruktúra és Energia Minisztérium) megkérik a járat szerb 

szakaszára vonatkozó engedélyt. Amennyiben ez utóbbi is megérkezik, és a kérelmező 

befizette az engedély kiállításának díját (13690 Ft/év/db) kiállítható a járati engedély. Ezen 

felül az ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) kiadásával kapcsolatos eljárás díja 1045 Ft.  

A folyamat átfutatási ideje általában 2 hónap. 

Amennyiben szerbiai székhelyű cég indítana járatot a folyamat hasonló, de a kérelmet a szerb 

hatóságnak kell benyújtani, aki megkeresi az NKH-t a magyarországi engedély kiadása 

érdekében. A szerb engedélyezés díja 120 EUR/év. 

A szerbiai vállalkozóval szemben követelmény, hogy Magyarországon megállapodást kössön 

egy társvállalkozóval. Szerbiában emellett a Közúti Szállítási Törvény alapján ún. védőidő 

van érvényben az egyes szolgáltatók engedélyezett járatai között. 500km-es távolságig ez 5 

óra, e fölött 8 óra. Ezt azonban csak akkor alkalmazzák, ha egy olyan vonalra, amelyen már 

közlekedik járat egy másik társaság is járatindítási igényt nyújt be és a meglévő járat 

üzemeltetője kifogást emel. A nemzetközi járatok engedélyezéséhez minden évben 

szeptemberig kell benyújtani a szerb közlekedésért felelős minisztériumba az 

engedélykérelmet, amit gazdaságossági számításokkal is alá kell támasztani. 

3.3.3. Vasúti közlekedésre vonatkozó szabályozás 

A határon átmenő vasúti személyszállítási szolgáltatási tevékenységet egyrészt a két ország 

törvényei, (Magyarország esetén a 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási 

szolgáltatásokról), a kétoldalú megállapodások, valamint a vasutak kétoldalú megállapodásai 

szabályozzák. 

Határon átmenő vasúti személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzésére a vonatkozó két- 

és többoldalú szerződések rendelkezései szerint jogosultak a vasúttársaságok ((lásd 2012. évi 

XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 40. § (2)).  

Nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtása esetén a vasúti társaság jogosult az 

utasok fel- és leszállását a nemzetközi útvonalon lévő bármely állomáson biztosítani 

(kabotázs, belföldi utasok szállítása) (45. § (1)). E szándékát azonban be kell jelentenie az 

érintett pályahálózat-működtetőnek és a vasúti igazgatási szervnek. 
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A Magyarország és Szerbia közötti vasúti határforgalmat a Magyar Népköztársaság 

Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a vasúti 

határforgalom szabályozásáról 1972-ben aláírt egyezmény szabályozza. Várhatóan 2012 

második felében lép hatályba a már hivatkozott, korszerű a közúti, vízi és vasúti 

határforgalomra is kiterjedő új megállapodás. 

A személyforgalomban irányadó még a Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási 

Egyezmény (CIV), valamint a MÁV és a Szerb Vasutak közötti megállapodások. 

A kishatár menti járatok egyik nagy problémája a finanszírozás. A határon átkelő rövidtávú 

járatok hagyományosan barter keretében közlekedtek, tehát mind magyar, mind pedig a 

szomszédos ország vasúttársasága hasonló mennyiségű férőhely-kilométert bocsátott ki.  Az 

utóbbi időszakban azonban a külföldi vasúttársaságok több ilyen vonatot lemondtak a 

gazdaságtalanságra hivatkozva (pl. Horvátország és Szlovákia felé). A határon átkelő járatok 

hazai szakaszát általában a közszolgáltatási szerződés keretében a megrendelő magyar állam 

finanszírozza, s ez a szakasz belföldi utazásra és a belföldön érvényes kedvezményekkel 

igénybe vehető. A határon túli rész elviekben az új személyszállítási törvény alapján szintén 

finanszírozható lenne közszolgáltatásként nemzet-, társadalom- vagy közlekedéspolitikai 

szempontok alapján (lásd 20. § (5), de ilyenre eddig még nincs példa, aminek elsősorban 

finanszírozási okai vannak. 

Szerbiában, hasonlóan Magyarországhoz a nemzetközi járat belföldi szakaszán a közlekedést 

a szerb állam finanaszírozza. 

A fenti jogszabályok megfelelő keretet nyújtanak a határon átnyúló közösségi közlekedés 

(autóbusz, vasút) megvalósítására, illetve kiterjesztésére. Szerbia EU csatlakozása esetén az 

EU tagállamokra automatikusan vonatkozó jogrend életbe lépésével a térségi, határon átnyúló 

közösségi közlekedés megszervezésének és fejlesztésének nincs adminisztratív és jogi 

akadálya.  

3.4. A jelenlegi közösségi közlekedési szolgáltatási színvonal elemzése 

3.4.1. Határon átnyúló közúti és vasúti kapcsolatok 

3.4.1.1. Meglévő és tervezett átkelők  

A két ország közötti határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodást a 2012. évi IV. törvény 

hirdette ki
16

. Érvénybe lépéséhez szükség van még a Szerb Parlament jóváhagyására, melynek 

megléte esetén egy diplomáciai jegyzékváltást követően 30 nappal léphet majd hatályba.    

Magyarország és a Szerb Köztársaság közös határszakaszán jelenleg öt helyen, Hercegszántó–

Béreg, Bácsalmás – Bajmok, Tompa – Alsókelebia, Röszke – Horgos, illetve Tiszasziget –

Gyála között működik a közúti forgalom részére kialakított határátkelőhely. A felsorolt 

határátkelők közül a jelenlegi téma szempontjából kettő, a Röszke – Horgos és a Tiszasziget –

Gyála közötti határátkelők esetében végeztünk helyzetfeltárást és felmérést. 

                                                 

16
 forrás: Magyar Közlöny 2012. évi 20. szám, 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12020.pdf 
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 Röszke –Horgos: A két ország közötti és a nemzetközi forgalom nagy részét az M5 

autópályán található határátkelőhely bonyolítja le (3. ábra), mely az E75-ös európai 

főközlekedési útnak is részét képezi. A schengeni övezet és az Európai Unió külső 

határátkelőhelye 00.00-24.00 óráig tart nyitva a nemzetközi személy- és áruforgalom 

részére egyaránt.  

 

3. ábra 

A röszkei határátkelőhely madártávlatból (Forrás: www.police.hu) 

 A 2006. március 11-én átadott Szeged-észak és a Röszke országhatár közötti 

autópálya-szakasz megvalósulásával
17

 a régebben az 5. sz. főúton működő 

határellenőrzést áthelyezték az autópályán kialakított új létesítménybe. Az M5 

autópálya 173-as kilométerszelvényénél kialakított csomópontban vezetik rá az 5. sz. 

főút forgalmát az autópályára és azon keresztül a határállomás területére. Szeged 

belvárosától a határállomást leggyorsabban a Bajai út – 55. sz. másodrendű főút – M5 

autópálya útvonalon érhetjük el (19 km, 18 perc), alternatív kapcsolatot jelent 

Szabadkai út és folytatása az 5. sz. főút (17 km, 19 perc). Az Észak-Bácskai térségi 

központ, Szabadka a 22. autópályán és a 22-1. sz. főúton keresztül, egyaránt 27 km-re 

található. A Szabadkáról kivezető Segedinski Put úton át, forgalmi viszonyoktól 

függően nagyjából fél óra alatt elérhető. A határátkelőhely kapacitásnövelése (a sávok 

számának és a hozzá csatlakozó elágazó utak szélesítése és bővítése) a tervek szerint 

2012. december 31-éig megvalósul. Jelenleg próbaüzem keretében egy új átléptetési 

                                                 

17
 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/M5-ös_autópálya_(Magyarország) 
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rendszert tesztelnek a turistabuszokon (utasterminál – lásd a 3.3.1 fejezetben), melyet 

a véglegesítése után kiterjesztenek majd az összes áthaladó autóbuszra. 

 A határátkelőhöz vezető magyar autópálya szakaszon az M43-as út Szeged melletti 

csomópontjától az autópálya használata személygépkocsik számára díjmentes. A szerb 

oldalon a Szabadka felé vezető autópálya jelenleg díjmentes, de elkezdték egy 

fizetőkapu építését Bácsszőlős mellett. A munka a helyiek tiltakozása miatt 

félbeszakadt, hiszen a magyar határ és Szabadka közötti rövid autópálya szakasz 

használatát jelentősen drágítaná a díj
18

. 

 Tiszasziget –Gyála: A kisebb forgalmat bonyolító határállomás (5. ábra) csak a magyar 

és szerb állampolgárok részére van nyitva. A határátkelőhely téli időszakban 8:00-

16:00, nyáron 8:00-18:00 óra között tart nyitva és kizárólag a személyforgalmat 

bonyolít le
19

. Szeged központjától 17 km-re létesített átkelőhely a csongrádi 

megyeszékhelyről közel fél óra alatt közelíthető meg. A szerb oldalon a határ 

közvetlen szomszédságában található, a 800 főt számláló Gyála település. A 

legközelebbi város az innen 14 km-re található Törökkanizsa, 20 perces utazással, a 

112. sz. úton haladva érhető el. A határátkelőhelyet jellemzően a közeli településeken 

lakók használják személygépkocsival, gyalogosan és kerékpárral egyaránt. A 

határátkelőhöz vezető út állapota leromlott, jelenlegi állapotában nem alkalmas 

autóbuszok közlekedésére (4. ábra). Az IPA Magyarország-Szerbia Határon átnyúló 

program keretében 2011-ben elkészültek a felújítás tervei.   

                                                 

18
 Forrás: Magyar Szó 2011. június 14. http://magyarszo.com/fex.page:2011-06-

14_Fizetokapu_nyilhat_Kiralyhalmanal.xhtml 
19

 Az új határforgalmi egyezmény kiterjeszti majd a nyitvatartást 9-19 óra közé. 
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4. ábra 

A tiszaszigeti határátkelőhöz vezető út (2012. június) 

(Fotó: KTI) 

 
5. ábra 

Tiszasziget – Gyála határátkelőhely madártávlatból 

(Forrás: www.borealisz.hu) 

A közúti határátkelőhelyek száma a közeljövőben bővülhet az Ásotthalom és Bácsszőlős 

között megvalósuló, a két ország közötti megállapodás keretében létrehozott, nemzetközi 

személyforgalmat bonyolító határátkelőhellyel. Az újonnan megvalósuló határátkelőhely a 

tiszaszigeti határállomáshoz hasonlóan kisebb forgalmat bonyolít majd le, az Európai Unió és 
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a Svájci Államszövetség állampolgárainak, illetve a szerb állampolgárok részére lesz 

fenntartva. 

Az Ásotthalom és Bácsszőlős közúti összeköttetése az Európai Unió társfinanszírozásával, a 

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban valósul meg. A 

közel 1,2 m euró költségű projekt keretében a határállomásokhoz vezető út építését 

valósították meg 2010. június 1. és 2011. november 30. között (6. ábra és 7. ábra). A 

határátkelőhely megépítését és forgalomba helyezését 2012 végéig tervezik. A 

határátkelőhelyen a határforgalom-ellenőrzés Magyarország területén, közös helyen valósul 

majd meg 7-19 óra közötti nyitvatartással. Az új magyar-szerb határforgalmi egyezmény 

szerint az átkelőhelyen nem kelhetnek majd át autóbuszok. Ennek oka, hogy a szerb oldalon 

az új út egy olyan helyi úthoz csatlakozik, ami szélessége miatt autóbuszok közlekedésére 

nem alkalmas. 

 

 

6. ábra 

Az Ásotthalom – Bácsszőlős határátkelőhöz 

vezető út vége Szerbiában (Forrás: KTI) 

 

7. ábra 

Az Ásotthalom – Bácsszőlős határátkelőhöz 

vezető út magyar oldala 

 (Forrás: KTI) 

 

A jelenleg csak autópályán keresztül elérhető Röszke –Horgos határállomás 

tehermentesítésének érdekében a közeljövőben felújítják és megnyitják a régi 5. számú főúton 

található határátkelőhelyet (8. ábra és 9. ábra).  
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8. ábra 

A régi röszkei határátkelőhely magyar oldala 

(Forrás: KTI) 

 

9. ábra 

A régi röszkei határátkelőhely szerb oldala 

(Forrás: KTI) 

 

Az autópályáról letiltott nemzetközi járműforgalom, valamint a nemzetközi gyalogos és 

kerékpáros forgalom csak itt kelhet majd át, illetve az új határforgalmi egyezmény lehetőséget 

ad majd a nemzetközi személyforgalom előtti ideiglenes megnyitásra is várakozási idők 

csökkentése, a forgalmi akadályok, forgalmi leállások megelőzése és megszüntetése 

érdekében. A határátkelő 07.00-19.00 óráig tart majd nyitva. A határforgalom ellenőrzés 

közös helyen történik majd. Az átkelőn tehát nemzetközi autóbuszjáratok is átkelhetnek majd, 

csak a fent megjelölt esetekben, amennyiben az átkelőt ideiglenesen megnyitják a nemzetközi 

személyforgalom számára. Ez az autópálya átkelőn tapasztalható torlódások esetén 

csökkentheti a menetrend szerint autóbuszok késedelmét.  

A vasúti forgalomban a szerb és magyar határszakaszon jelenleg két helyen, Kelebia – 

Szabadka és Röszke –Horgos között van kialakítva határátkelőhely. A felsorolt határátkelők 

közül az utóbbi esetében végeztünk vizsgálatokat. A határállomás használata a nemzetközi 

személy- és áruforgalomra egyaránt kiterjed, a 00.00-24.00 óráig nyitva tartó átkelőhelyen 

nem közlekedhetnek veszélyes árut szállító vasúti szerelvények.  

A vízi közlekedésben a Tisza folyón Szegeden és Magyarkanizsán működnek vízi 

határátkelőhelyek a nemzetközi személy- és áruforgalom részére 07.00-19.00 óráig. 

A határátkelők forgalmának vizsgálatakor megállapítható, hogy a röszkei határállomás 

forgalmában, a 2009-2011 közötti időszakot tekintve folyamatosan nő a szerb 

állampolgárságú határátlépők száma, míg a magyar állampolgároké viszonylag konstans (10. 

ábra). A szerb átlépők száma éves átlagban három és félszerese a magyar átlépőkének. 
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10. ábra 

(Forrás: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság) 

A tiszaszigeti határállomáson mindkét nemzetiség esetében megfigyelhető a határátlépők 

számának folyamatos növekedése 2008 és 2011 között, ugyanakkor a szerb állampolgárok 

esetén ez a növekedés jóval nagyobb ütemű, mint a magyar állampolgárok esetében (11. 

ábra). A szerb határátlépők száma nagyjából megegyezik a magyar határátlépők számával.   
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11. ábra 

(Forrás: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság) 
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3.4.2. Szolgáltatók bemutatása 

A vizsgált területen, a határon átnyúló közforgalmú közlekedést három magyar és három 

szerb székhelyű üzemeltető bonyolítja le. Az autóbusz közlekedésben a távolsági vonalakat 

üzemeltető Volánbusz Zrt. és a Csongrád megyei autóbusz-közlekedést lebonyolító Tisza 

Volán Zrt., míg a vasúti közlekedésben a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. személyszállítási 

üzletága, a MÁV-START Zrt. közlekedteti és üzemelteti a járatokat. A szerb oldalon az 

autóbusz-közlekedést a szabadkai illetőségű JP Subotica-trans és a zentai székhelyű 

Severtrans Senta, míg a vasúti közlekedést a szerb vasúttársaság, a Železnice Srbije bonyolítja 

le. 

 

A Volánbusz Zrt. Magyarország legnagyobb, közel 80 éves múlttal és budapesti központtal 

rendelkező közforgalmú autóbusz-közlekedést lebonyolító társasága. A távolsági vonalai az 

egész országra kiterjednek, a nagyjából 500 belföldi távolsági járata napi közvetlen és 

rendszeres elérhetőséget biztosít Budapest és 17 megyeszékhely, illetve 100 további város, 

valamint a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok között. Budapest és a közvetlen 

agglomerációjában, illetve Pest megyében biztosítja a kapcsolatot 170 város és község között. 

Napi 5600 járatával részben a főváros, részben pedig a körzetközpontok és egyéb települések 

között is kapcsolatot teremt. Több településen belül a helyi közforgalmú közlekedési 

feladatokat is a Volánbusz Zrt. látja el. A járműparkja közel 1000 járműből tevődik össze.  

 

A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. a Csongrád megyei települések között biztosít 

autóbuszos elérhetőséget. Az 1950 óta működő vállalat alaptevékenységei közé tartozik a 

menetrend, illetve a nem menetrend szerinti közúti távolsági és a menetrendszerű helyi 

személyszállítás Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen, illetve a 

megyeszékhelyen, Szegeden is.  Az üzemben tartott autóbuszainak átlagéletkora az országos 

átlag feletti, járműparkjában új és korszerű kialakítású, részben alacsonypadlós járművek is 

megtalálhatóak. 

 

A magyar területen közlekedő személyszállító szerelvényeket a MÁV-START Vasúti 

Személyszállító Zrt. üzemelteti. A magyarországi vasúti vonalhálózat teljes hossza kb. 7 000 

km, a 2011. évi adatok alapján a szolgáltató által elszállított utasok száma 142,1 millió fő/év. 

A vasúti szárnyvonalakon, így a 136 Szeged – Szabadka vonalakon is Bzmot típusú 

motorvonatok közlekednek. 

 

A Vajdaság északi részén, Szabadkán és a környező települések között bonyolítja le az 

autóbusz-közlekedési feladatokat 17 helyközi vonalon (12. ábra), az 1969-től hasonló néven 

üzemelő JP Subotica-trans. A nemzetközi járatai az Észak-bácskai körzet központját kötik 

össze a Horvát fővárossal Zágrábbal és a csongrádi megyeszékhellyel, Szegeddel. A társaság 

látja el a Szabadka helyi közforgalmú közlekedési feladatait is kilenc városi, illetve nyolc 

peremvárosi vonalon. A társaság jelenleg 81 járművel rendelkezik, melyek átlagéletkora 10 év 

körül van. Az utóbbi években megfiatalított helyi járműparkja korszerű motorokkal felszerelt, 

kényelmes, és légkondicionáló berendezésekkel ellátott autóbuszokkal rendelkezik és ezekkel 

évente több mint, 10 millió utast szállítanak. 
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12. ábra 

A Subotica-trans helyközi vonalhálózata (Forrás: www.sutrans.rs) 

A Severtrans Senta 2004-ben alakult egy korábbi önkormányzati autóbusz-közlekedési 

társaság utódjaként, Zenta központtal. A jelenleg magánvállalatként működő cég járműparkja 

30 autóbuszból áll, melyből 20 alkalmazható a távolsági autóbusz-közlekedésben nagyobb 

számú utas elszállítására (50 fő befogadóképességgel rendelkeznek). A cég üzemelteti a 

zentai és az újvidéki autóbusz-állomást is. Hét közben és hétvégén is rendszeres járatokat 

közlekedtet a Becej–Zenta–Szeged vonalon. 

 

Szerbia nemzeti vasúttársasága, a Železnice Srbije az ország teljes egészére kiterjedő vasúti 

vonalhálózattal rendelkezik, melynek hossza 3379 km. A 2006. évi utasforgalmi adatok 

szerint évente 14 millió utast szállít
20

. Járműállománya 340 mozdonyból, 79 motorkocsi és 

motorvonatból, illetve 784 személykocsiból tevődik össze. Az ország vasúti hálózata sajnos 

igen rossz állapotban van, több helyen vezették be a forgalombiztonsági okokra 

visszavezethető sebességkorlátozást. Az utóbbi években a hálózatot több szakaszon is 

felújították, így a Belgrádot Újvidékkel összekötő vonalszakasz korszerűsítésével javultak 

Budapest és a szerb főváros elérhetőségének minőségi és menetrendszerűségi feltételei. 

Magyarkanizsa és Szabadka összeköttetését a magyar határ közelében található településsel, 

Horgossal egy szétágazó mellékvonal biztosítja, melyen az ún. „Ezüst nyilak” szállítják az 

utasokat (13. ábra). 

 

                                                 

20
 Forrás: hu.wikipedia.org 
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13. ábra 

A  Vajdaság vasúti hálózata 

(Forrás: Železnice Srbije (http://212.62.59.16/red_voznje1/mreza_pruga.jpg#) 

 

3.4.3. Jelenlegi menetrend és hálózat 

A vizsgált területen belül, Magyarország és Szerbia között három nemzetközi autóbusz vonal, 

a 600. sz., a 603. sz. és a 605. számú, illetve egy vasúti, a J.2. számú
21

 menetrendi mező 

biztosítja a közforgalmú közlekedési kapcsolatot (14. ábra). 

A 600. számú menetrendi mező, Budapest – Kecskemét – Szeged – Röszke/Horgos –

Szabadka viszonylatban, a hét minden napján közlekedő, napi egy járatpárját (11. sz. és 12. 

sz. járat) a Volánbusz Zrt. saját üzemeltetésű autóbuszaival látja el. A járatok reggel 07.00 

órakor indulnak Budapest, Népliget autóbusz-állomásról és három óra alatt Kecskemét, 

Kiskunfélegyháza, Kistelek és Balástya érintésével érkeznek Szeged, autóbusz-állomásra, 

majd onnan a Röszkei határátkelőhelyen át lépnek át Szerbiába. A szerb oldalon két település, 

Horgos és Palics érintésével érkeznek meg a célállomásra Szabadka autóbusz-állomására 

menetrend szerint 11.35-re (a határellenőrzés idejére a menetrendben fél óra van betervezve), 

a pontos érkezési idő nagyban függ a határállomáson lebonyolódó forgalom nagyságától és a 

határellenőrzés időigényétől. Az ellenkező irányba 15:15-kor induló járat ugyanazon az 

útvonalon haladva, menetrend szerint 19:55-re ér a magyar fővárosba, Budapestre. A vonal 

teljes hossza 215 km, melyből a Szeged és Szabadka közötti szakasz mindössze 47 km. Az 

autóbuszok Magyarország területén távolsági utazásra korlátozások nélkül vehetők igénybe. 

A 605. sz. Szeged – Röszke, oh./Horgos – Szabadka vonalon (52 km) szintén két szolgáltató, 

a Tisza Volán Zrt. és a Subotica-trans közlekedtet Szeged és Szabadka között Röszke, oh., 

Horgos, Bácsszőlős, Hajdújárás és Palics érintésével járatokat. A szerb szolgáltató vasárnap 

                                                 

21
 A számozás a magyarországi menetrendi mezőket tükrözi, Szerbiában ettől eltérő lehet. 
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kivételével, minden nap egy járatpárt közlekedtet Szabadka és Szeged között. Az autóbusz 

reggel 06:30-kor indul Szabadka, autóbusz-állomásról és menetrend szerint 08:00-kor érkezik 

Szegedre, míg visszafelé 12:30-kor indul és 14:03-kor érkezik meg Szabadkára (a szerb 

autóbuszok Szegeden csak az autóbusz-állomáson állnak meg)  

A Tisza Volán Zrt. három járatpárja segítségével bonyolítja le a két település közötti 

autóbuszforgalmat (a magyar járatok egyike sem érinti Bácsszőlős települést). Az első 

járatpár a hét utolsó három napján közlekedik, reggel 06:30-kor indul Szegedről és 08:03-kor 

érkezik meg Szabadkára, az autóbusz Szeged felé 10:30-kor indul és 12:05-kor érkezik meg a 

szegedi Mars térre. A második járatpár csak a magyarországi tanév időtartama alatt 

közlekedik 12:30-kor Szegedről indul és 14:05-kor érkezik Szabadkára, majd rövid, félórás 

várakozás és az utas csere végeztével indul Szegedre, ahová 16:20-ra vissza is ér. Az utolsó, 

harmadik járatpár kizárólag a magyarországi tanév időtartama alatt pénteken és vasárnap 

közlekedik, délután 16:30-kor Szegedről indul és 18:05-kor érkezik Szabadkára, majd szintén 

rövid, 25 perces várakozás után indul vissza Szegedre, 20:05-re. 

A másfél órás menetidőbe beleszámítják a határellenőrzéshez szükséges fél órás várakozási 

időt, mely a forgalomtól függően változhat. 

A Tisza Volán Zrt.-től kapott utasforgalmi adatok alapján, 2011. I. félévében a 605. sz. 

vonalon Szabadkára közlekedő és a Tisza Volán által üzemeltetett autóbuszokat (344 járatot) 

összesen 5527 utas vette igénybe, az átlagos utasszám 16 utas/járat. Az irányokat figyelembe 

véve Szerbia felé 3003-an, míg Magyarországra kevesebben 2564-an utaztak. A teljes 

utasszámot tekintetbe véve az ezt megelőző félévhez képest, nagyjából 10%-os utasforgalom 

növekedés volt tapasztalható. Ugyanakkor ez idő alatt a közlekedtetett járatok száma 25%-al 

nőtt, viszont az átlagos utasszám minimálisan csökkent (2010. II. félévében 18 utas/járat volt). 

A Subotica-trans 2011. I. félévében közlekedtetett, nagyjából 300 autóbuszjáratán összesen 

6 256 fő utazott, ami 21 utast jelent egy járatot tekintve, mely némileg jobb férőhely-

kihasználási értéket jelent, mint a Tisza Volán esetében. 

A 603. sz. Szeged – Röszke, oh./Horgos – Magyarkanizsa – Zenta – Óbecse nemzetközi 

vonalon közlekedő járatokat két szolgáltató, a Tisza Volán Zrt. és a zentai székhelyű 

Severtrans Senta üzemelteti. A szerb szolgáltató napi egy járatpárja 105 km hosszan, a hét 

minden napján közlekedik Óbecse és Szeged között Péterréve, Mohol, Ada, Zenta, Adorján, 

Magyarkanizsa és Horgos érintésével, míg a magyar határt Röszkénél átlépve csak Szeged, 

autóbusz-állomáson áll meg. A járat a dél-bácskai községből 6:05-kor indul és 8:45-re érkezik 

a csongrádi megyeszékhelyre, visszafelé délután 14:30-kor indul és 16:40-re ér vissza az 

óbecsei autóbusz-állomásra. 

A Tisza Volán Zrt. autóbuszai szintén napi egy járatpárral, hétfőn, kedden, szerdán, 

csütörtökön és szombaton valamint a magyarországi tanszünetben pénteken és vasárnap csak 

Zentáig (61 km), míg a tanév ideje alatt pénteken és vasárnap egészen Óbecséig (104 km) 

közlekednek. A magyar szolgáltató autóbuszai Zentáig Szegeden az autóbusz-állomáson kívül 

egy helyen (Szeged, Rákóczi u.) állnak meg, Az autóbuszok Röszkén az országhatárnál, míg 

Szerbiában Horgoson, Magyarkanizsán, Törökkanizsán, Szanádon, Csókán, illetve Zentán két 

helyen állnak meg.  
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A jelenlegi Szeged-Szabadka és a Szeged – Zenta – Óbecse  járatok Szegeden a Szeged, 

Rákóczi u. elnevezésű megállóhelyen állnak meg (csak a Tisza Volán járatai), ahonnan 900 m 

gyaloglással érhető el Szeged Személy Pályaudvar.  

Az Óbecséig közlekedő járatok Zenta után, Ada, Mohol, illetve Péterréve érintésével 

haladnak. Az autóbuszok Szegedről menetrend szerint 12:30-kor indulnak és 14:10-re 

érkeznek Zentára, illetve a fent említett napokon, 15:05-re, Óbecsére. Az autóbuszjárat 

Magyarországra vissza Óbecséről 16:00-kor, illetve Zentáról 17:00-kor indul és 18:40-re 

érkezik Szeged, autóbusz-állomásra. 

Vasárnap a Magyarország felé irányuló nagyobb utazási igények kiszolgálására a Tisza Volán 

másod- és harmadrész járatokat is biztosít (Szerbia felé utasokat nem szállítanak), melyek 

közvetlenül alapjáratot végző autóbusz mögé csatlakoznak, a másodrész 17:00-kor Zentán, a 

harmadrész pedig 17:40-kor Magyarkanizsán. A Tisza Volán járatai a magyar területen 

távolsági utazásra korlátozások nélkül igénybe vehetők, míg Szerbiában csak le-, illetve 

felszállás céljából állnak meg. 

A vonalon, a csütörtöki napokon közlekedő Becejprevoz szerb társaság által üzemeltetett 

csütörtöki napokon közlekedő járatpárja 2011 novemberétől megszüntetésre került. 

2012. június 1-étől új járat közlekedik Újvidék és Szeged között, melyet a Becejprevoz és a 

Subotica-trans közösen üzemeltetet. A járat minden nap Szabadkát érintve közlekedik, reggel 

Szeged felé, míg délután vissza Újvidék irányába.  

Mórahalomra jelenleg nem közlekedik menetrend szerinti járat. Az utasok egyénileg vagy 

szerb utazási irodák szervezésében, illetve illegális szolgáltatók járműveiben jutnak el a 

fürdővárosba. Egy menettérti jegy ára Szabadka és Mórahalom között utazási iroda 

szervezésében 700 DIN (kb. 1610 Ft)
22

. 

                                                 

22
 Golden Travel, Subotica. 2012-08-06. 

http://www.goldentravel.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=125 
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14. ábra 

A vizsgált körzet vasút- és autóbusz vonalai 

Bár nem nemzetközi járat, de meg kell említeni az 5030. sz. Szeged – Röszke – Röszke, M5 

határátkelőhely vonalon közlekedő helyközi autóbuszok Röszke érintésével teremtenek 

kapcsolatot a határátkelőhely és Szeged között munkanapokon 12, munkaszüneti napokon 11 

alkalommal. Ezt a járatot többen is igénybe veszik a határhoz való eljutásra, majd a határon 

gyalogosan kelnek át. A 5030. sz. Szeged – Röszke – Röszke, M5 határátkelőhely és a 5031. 

sz. Szeged – Röszke – Mórahalom autóbuszvonal mentén a mórahalmi kistérség nyolc 

települését érintő Európai Uniós pályázat keretében több megállót és utasvárót is felújítottak, 

illetve két új megállót is létesítettek (15. ábra). A megállókban kihelyezett menetrenddel és 

térképpel segítik az utasok tájékoztatását. A határ szerb oldalán jelenleg nem található hasonló 

céllal üzemeltetett autóbuszvonal, mely magát a határállomást kötné össze a legközelebbi 

településsel. 
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15. ábra  

Kisszéksós, autóbusz-forduló megállóhely 

A J.2 Szeged – Szabadka nemzetközi vasútvonal (magyar szakasza a 136. sz. Szeged – 

Röszke menetrendi mező) kiszolgálását a magyar és a szerb vasúttársaság közösen végzi. 

Egykor vasúti fővonal részeként működött, a délszláv háború idején a pálya rossz állapotba 

került, visszaesett rajta a forgalom. A szerb vasúttársaság által közlekedtetett motorvonatok 

technológiai okok (nincsenek megfelelő vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelve) miatt 2011. 

március 11-e óta Röszke és Szeged között nem közlekedhetnek. A szerb vasúttársaság a 

magyar korlátozásra válaszul nem engedélyezte a magyar motorvonatok közlekedését a szerb 

szakaszon, így megszűnt Szeged és Szabadka közvetlen eljutás lehetősége. A MÁV és a 

Železnice Srbije motorvonatai között Röszkén vagy Horgoson át kell szállni. A magyar 

szakaszon megengedett maximális pályasebesség jelenleg 60 km/h, az engedélyezett 

tengelyterhelés 21 tonna. A szerb oldalon Horgos és a határ között 20 km/h (17. ábra), Horgos 

és Bački Vinogradi között 30 km/h. Az Európai Unió társfinanszírozásával felújított 

pályaszakaszon Bácsszőlős és Szabadka között pedig 80 km/h a szerelvények megengedett 

maximális sebessége. 
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16. ábra 

Szerb sinobusz Horgos közelében 

(Fotó: Garamvölgyi Ádám, http://www.trains.hu/gallery/albums/userpics/10003/DSC_5586_sino.jpg) 

 

17. ábra Horgos felől Röszke irányába haladó BZMot típusú szerelvény 

(Fotó: KTI) 

A magyar oldalon minden nap három vonatpár közlekedik, ebből kettő Szeged és Röszke 

viszonylatban. A 13 km hosszú szakaszon járó szerelvények menetideje 15 perc, míg a 

harmadik Szeged és Horgos között teremt kapcsolatot, a 21 km hosszú szakaszon haladó 
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vonat menetideje a röszkei magyar határellenőrzéssel együtt 48 perc. Munkaszüneti napokon 

Szeged – Horgos között egy negyedik vonatpár is közlekedik. A szerb oldalon Szabadka és 

Röszke között minden nap két vonatpár jár, a 35 km hosszú szakaszon menetidejük a szerb 

határellenőrzéssel együtt 80 perc. A Horgoson keresztül Szabadka és Magyarkanizsa között 

minden nap közlekedő további két szerb vonatpárja biztosítja az átszállási és eljutási 

lehetőséget Magyarkanizsára (a délután Szabadkáról induló szerelvényhez van közvetlen 

csatlakozás Szegedre is). A felsoroltakon túl az utolsó Szabadka és Horgos között oda-vissza 

közlekedő szerelvényhez már nincs csatlakozás a magyar oldalon. Horgos és Magyarkanizsa 

közötti 16 km hosszú utat a szerelvények általában fél óra alatt teszik meg.  

A röszkei határállomáson mind a Szeged felől érkező, mind pedig a Horgos felől érkező 

vonaton a magyar rendőrök végzik az útlevél ellenőrzést, még az átszállás megkezdése előtt. 

A horgosi határállomáson a szerb rendőrök végzik hasonlóképpen a feladatukat. A vizsgálat 

végeztével a szerelvények utasai helyet cserélnek egymással és a szerelvények indulhatnak 

vissza a kiinduló állomásaik irányába. A menetrendben az átszállásokra és a határellenőrzésre 

általában 30-45 perc van megadva, de késések mindkét oldalon előfordulhatnak. 

A megszüntetett közvetlen, átszállás nélküli utazások mindkét nemzet állampolgárai részére 

bonyodalmakat, illetve kellemetlenségeket okoznak. 

Összegezve, a jelenlegi menetrend Szeged és Szabadka között csak tanítási időszakban 

pénteken és vasárnap nyújt legalább napi öt eljutási lehetőséget a két város között. Egyébként 

hétköznapokon (H-CS) napi három, pénteken és szombaton négy, vasárnap három járat 

közlekedik. Szeged és Zenta között naponta két járat közlekedik minden nap. A vasúti 

közlekedés az átszállási kényszer miatt csak a Horgos – Szeged viszonylatban utazók számára 

jelent használható alternatívát. 

3.4.4. Átszállási kapcsolatok 

3.4.4.1. Autóbusz-állomások 

Szeged autóbusz-állomás (18. ábra) a városon átvezető 5. sz. főút közvetlen 

szomszédságában, a centrumtól 1 km-re a Mars téren található. A Szegedre beérkező 

menetrend szerint közlekedő távolsági és helyközi járatok részére kialakított állomásról, helyi 

közlekedéssel a város távolabbi területei is közvetlenül elérhetők. Az innen induló és ide 

érkező helyközi járatokkal közvetlenül elérhetőek a környező települések, pl. 

Hódmezővásárhely, Makó, Mórahalom, Csongrád, Szentes, míg a közvetlen távolsági 

autóbuszjáratokkal a nagyobb városok és megyeszékhelyek pl. Kecskemét, Pécs, Békéscsaba, 

Szolnok, Debrecen, Budapest és még Szombathely is. 

A nemzetközi és a belföldi járatok menetrendje nincs összehangolva, a csatlakozások 

esetlegesek (lásd a II. mellékletben). 



  35 

 

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 

18. ábra 

Szeged autóbusz-állomás 

(Forrás: www.panoramio.com) 

A Tisza Volán autóbuszai mind Szabadka, mind pedig Zenta felé megállnak a Szeged, 

Rákóczi u. elnevezésű megállóhelyen, ahonnan 900 m gyaloglással érhető el Szeged Személy 

Pályaudvar. A vasúti átszállás Budapest felé a Szeged-Subotica vasúti közlekedés korábban 

ismertetett nehézségei miatt a Horgosról, Magyarkanizsa és Zenta irányából érkezők számára 

is releváns lehet. Szabadka esetében ez a kapcsolat kevéssé fontos, mert közvetlen 

autóbusszal és naponta háromszor vonattal is el lehet jutni a magyar fővárosba, míg Horgos 

esetében a közvetlen autóbusz naponta közlekedik. 

A Tisza Volán Óbecse/Zentáról érkező autóbuszainak érkezési ideje és a következő budapesti 

vonat indulása között 8 perc van, ami nem elég az átszálláshoz. A budapesti vonatok érkezése 

és a Óbecse/Zenta felé induló autóbuszok között 18 perc átszállási idő van, ami a gyaloglási 

kényszer miatt éppen elég lehet az átszállásra. 

A Szabadka felé közlekedő autóbuszok és a Budapestről érkező vonatok közötti átszállásra 20 

perc áll rendelkezésre, ami elégséges. A Szabadkáról érkező és Budapestre induló vonatok 

között 30-44 perc átszállási idő van. 

Szabadka autóbusz-állomását (19. ábra) a Subotica-trans üzemelteti. A helyközi és távolsági 

autóbuszok kapcsolatot teremtenek a környező települések mindegyikével, illetve Topolyával, 

Alsókelebiával, Zomborral, Újvidékkel és a szerb fővárossal, Belgráddal is. Az autóbusz-

állomásról indulnak, és ide érkeznek a Subotica-trans járatain túl, a Severtrans, a Generali 

Transport, az Enka Putnički, a Bečejprevoz AD, a Lasta AD és a Nišekspres szolgáltatók 

autóbuszai is. Az állomás autóbusz-forgalmi területén való tartózkodáshoz a menetjeggyel 

nem rendelkező utasoknak perondíjat kell fizetni, melynek összege jelenleg megegyezik a 

városi menetjegy árával (60 RSD). A helyközi járatokra a városban hivatalosan csak ezen az 

autóbusz-állomáson lehet le- és felszállni. 
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19. ábra 

Subotica (Szabadka) autóbusz-állomás  

(Forrás: KTI) 

A helyi viszonylatok közül az 1-es, az 1A-s és a 2-es közvetlenül érinti az autóbusz-állomást, 

mely viszonylatokról legfeljebb egy átszállással elérhetőek a város, autóbusz-közlekedéssel 

ellátott településrészei, illetve az innen 1 km-re található vasútállomás is.  

A belföldi és a nemzetközi járatok menetrendje itt sincs összehangolva, a csatlakozások 

esetlegesek (lásd a III. mellékletben) 

A Severtrans kezelésében lévő nemrég felújított épülettel rendelkező Zenta (20. ábra) és a 

nagyobb autóbusz befogadóképességgel rendelkező Óbecse autóbusz-állomásokon a forgalmi 

irányítás mellett jegypénztár és kényelmes utasváró is az utasok rendelkezésére áll. A két 

településről közvetlen utazási lehetőséget biztosít a Subotica-trans és a Severtrans Senta is a 

környező településekre és Újvidék, illetve a szerb főváros Belgrád autóbusz-állomásaira 

egyaránt. 
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20. ábra 

Senta (Zenta) autóbusz-állomás 

 (Forrás: KTI) 

3.4.4.2. Fontosabb vasútállomások 

Szeged vasútállomásról (21. ábra) a 135. Szeged – Békéscsaba és 140. Cegléd – Szeged 

vasútvonalakon keresztül a környező vasútállomással rendelkező települések közvetlenül 

személyvonatokkal és gyorsvonatokkal elérhetők. Óránként induló közvetlen InterCity 

vonatokkal a magyar főváros, Budapest is elérhető két és fél óra alatt. Az állomás épülete elől 

induló 1. és 2. számú villamos vonal közvetlen eljutást biztosít a belvárosba és Szeged északi 

részére egyaránt. Az állomásnak van távolsági/helyközi autóbuszmegállója (Szeged, Indóház 

tér) is, de ezt a nemzetközi járatok jelenleg nem érintik. 

 

21. ábra 

A szegedi vasútállomás épülete 

(Forrás: www.vasutallomasok.hu) 

Szabadka vasútállomása (22. ábra) a település központjának szomszédságában található. Az 

állomástól 150 méter távolságra, a park túloldalán van kialakítva a helyi autóbusz-közlekedés 
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megállója (Jadran megállóhely), melyet az 1. sz., az 1A. sz., a 2. sz. és a 3. sz. viszonylat 

járatai érintenek. A 4. sz., a 6. sz., illetve a 16. sz. viszonylatokra, az állomástól 350 méterre 

található Hotel Patrija és az Új városháza megállóhelyeken lehet felszállni. A vasúti 

átszállással, közvetlen szerelvényekkel elérhető Zombor, Újvidék, Hódság, Gombos és Zenta 

is. A nemzetközi vonatok közvetlen kapcsolat biztosítanak Budapesttel, melyek Kelebián 

keresztül közlekednek. 

 

 

22. ábra 

Szabadka vasútállomás 

(Forrás: www.panoramio.com) 

 

23. ábra 

Magyarkanizsa vasútállomás 

(Forrás: www.panoramio.com) 

A Tisza közvetlen szomszédságában fekvő Magyarkanizsa vasútállomása (23. ábra) a 

településközponttól nagyjából egy kilométerre, a város délnyugati felében található. Vasúti 

átszállással továbbutazási lehetőség Zenta és Óbecse felé jelenleg a vasúti pályaszakasz 

állapota miatt nem lehetséges. A fent említett települések közötti közforgalmú kapcsolatot 

autóbuszos közlekedéssel biztosítják a szerb szolgáltatók. 

3.4.5. Járművek 

A Volánbusz Zrt. a 600. sz. menetrendi mezőben a korszerű Neoplan Tourliner típusú 

autóbuszait (24. ábra) közlekedteti. A légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművek 51 

ülőhellyel rendelkeznek.  
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24. ábra 

A Volánbusz Zrt. nemzetközi viszonylatokban 

közlekedő Neoplan Tourliner szóló autóbusza 

(Forrás: www.volanbusz.hu) 

 

25. ábra 

A Tisza Volán IKARUS E95 típusú, városközi 

autóbusza 

(Forrás: www.tiszavolan.hu) 

A Tisza Volán Zrt. a kishatár menti forgalomban, Szeged és Szabadka, illetve Óbecse közötti 

viszonylatban közlekedő Ikarus E95 (25. ábra) és E98 típusú városközi autóbuszok 46-50 fő 

ülő utas szállítására alkalmasak, légkondicionáló berendezéssel ellátottak. Bizonyos esetekben 

a nagyobb utas befogadóképességgel (61 fő ülő utas) rendelkező Ikarus 397 típusú emeletes 

autóbuszok is közlekednek. A nemzetközi forgalomban csak ülő utasok szállíthatók. 

 

26. ábra 

A Subotica-trans NEOPLAN típusú távolsági 

autóbusza 

(Forrás: KTI)

 

 

27. ábra 

A Severtrans IVECO típusú távolsági 

autóbusza 

(Forrás: www.severtrans.rs)
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A Subotica-trans a Szeged és Szabadka közötti viszonylatban a Neobus Volvo és Neoplan 

típusú autóbuszaival (26. ábra) biztosítja a kényelmes eljutást, 53 fő számára biztosít 

ülőhelyet a korszerű, távolsági viszonylatokon használt jármű. 

A Severtrans Senta üzemeltetésében több, 2000-es években gyártott, 50 fő ülőhellyel 

rendelkező Iveco típusú, távolsági autóbusz is megtalálható. A klímaberendezéssel ellátott 

autóbuszok némelyikén műholdas helymeghatározó rendszer is üzemel. 

A kishatármenti forgalomban Röszke/Horgos és Szeged között a MÁV-START Zrt. Bz 

motorvonatai közlekednek (28. ábra). A mellékvonali közlekedést ellátó dízel motorkocsik, 

kialakítástól függően, átlagosan 44 ülőhellyel rendelkeznek, megengedett legnagyobb 

sebessége 80 km/h.  

 

28. ábra 

A MÁV-START Zrt. Bzmot dízel motorkocsija és a Železnice Srbije szerb vasúttársaság „Ezüst Nyíl” 

elnevezésű sínbusza Horgos vasútállomáson 

(Forrás: KTI) 

A Szabadka – Horgos – Magyarkanizsa vonalon a Železnice Srbije által üzemeltetett és 

rendszeresített Sinobus ZS 812/818 típusú, 1955-ben gyártott diesel motorvonatai szállítják az 

utasokat. Az „Ezüst nyíl”-nak becézett szerelvény 57 fő ülő utas szállítására alkalmas. A 

jelenlegi állapotukban korszerűtlen számító motorvonatok Magyarországon nem 

közlekedhetnek.  
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3.4.6. Akadálymentesítés 

A vizsgált térségben a nemzetközi járatokat üzemeltető társaságok közül a Tisza Volán, a 

Volánbusz és a Subotica Trans egyaránt rendelkezik mozgáskorlátozottak szállítására is 

alkalmas autóbusztípusokkal (29. ábra). Ezek az alacsonypadlós autóbuszok jelenleg nem 

rendelkeznek olyan engedéllyel (bár az alkalmazhatóság feltételeit teljesítik), mely lehetővé 

tenné a nemzetközi forgalomban való alkalmazásukat.  

 

29. ábra 

A Tisza Volán Volvo B10 Carrus Vega típusú alacsonypadlós autóbusza 

Szeged és Szabadka autóbusz-állomása jelenleg még nem akadálymentesített, a közeljövő 

fejlesztései között mindkét ország esetében az alapvető feltételek között szerepel az új 

autóbusz-állomás kialakításakor vagy egy áthelyezés esetén egyaránt a fogyatékkal élők 

közlekedésének támogatása és segítése. 

A térségi vasúti közlekedés infrastruktúrája a jelen állapotában, legfőképpen a vasúti 

szerelvények belső kialakítása miatt nem alkalmas a mozgáskorlátozottak szállítására a két 

ország közötti relációkban.  

A szegedi vasútállomás 2006-ban elvégzett felújításakor nagy hangsúlyt fektettek az 

akadálymentesítésre és a fogyatékkal élők utazásának segítésére egyaránt. Az utasforgalmi 

létesítményekben a vakok, és gyengén látók akadálymentes hozzáférését a burkolatba épített 

vakvezető sáv segíti, míg a kerekes székkel közlekedők részére speciális (téli időszakban 

fűtött) rámpákat, illetve a földszinti utasváró és a peronszint között liftet építettek. Új 

szolgáltatásként a mozgáskorlátozottak speciális igényeit kielégítő mellékhelyiséget 

alakítottak ki. A project keretében a helyi villamos (1. és 2. sz. vonal) vasútállomás épülete 

előtt található végállomását is korszerűsítették, magas peront alakítottak ki, mellyel biztosítják 

az akadálymentes közlekedést. 

A szabadkai vasútállomás jelenleg nem alkalmas az akadálymentes a mozgáskorlátozottak 

közlekedésének biztosítására. 
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3.4.7. Jegy- és tarifarendszer 

A kishatármenti közforgalmú közlekedésben az egyes szolgáltatók jelenleg kismértékben 

eltérő tarifákat és az utazás során igénybe vehető eltérő mértékű kedvezményeket 

biztosítanak. 

A 600. sz. Budapest és Szabadka között közlekedő Volánbusz Zrt. járatain a kisgyermekek 

80%-os, a gyermekek 50 %-os, a diákok 10%-os, a nyugdíjasok 10%-os kedvezményeket 

vehetnek igénybe, míg a csoportosan utazók részére további 10% és 40% közötti 

kedvezményeket is biztosít a szolgáltató. A szabvány méretet (80*80*25 cm és 20 kg) nem 

meghaladó 2 db utazópoggyász és 1 db kézipoggyász szállítása ingyenes, az ezen felül 

elszállított további csomagok felára darabonként 2 000 Ft.  

Szeged és Szabadka viszonylatában a Volánbusz Zrt. és a Tisza Volán Zrt. egységesen egy 

útra 800 Ft-ot, míg menettérti viszonylatban 1 300 Ft-ot kér el az utasaitól, míg a Subotica-

trans esetében 350 RSD-nek megfelelő forintot (885 Ft) vagy eurót kell egy útra kifizetni 

(2012. június 18-ai árfolyamon 1 RSD=2.53 Ft). 

A 603. sz. Szeged és Magyarkanizsa/Zenta/Óbecse között közlekedő Tisza Volán Zrt. járatain 

utazóknak Szeged és Óbecse közötti útra 1 680 Ft-ot, menettérti utazás esetében pedig 2 690 

Ft-ot, a Szeged és Zenta közötti útra 950 Ft-ot, menettérti utazás esetében pedig 1 520 Ft-ot 

kell fizetni. A Severtrans esetében Szeged és Óbecse közötti útra 540 RSD-t (1366 Ft), 

menettérti jegy vásárlásakor 760 RSD-t (1923 Ft), a Szeged és Zenta közötti útra 370 RSD-t, 

(936 Ft) menettérti jegy váltásakor pedig 520 RSD-t (1316 Ft) kell fizetni. 

A Tisza Volán járatain ingyenesen utazhat az 5 éven aluli gyermek, amennyiben külön 

ülőhelyet nem foglal el, míg 10 éves korig a menetjegy 50%-át kell kifizetni. 20%-os 

kedvezményt kapnak a menettérti jegyet elővételben megváltó utasok. A díjkedvezmények 

mindkét viszonylat esetében érvényesek. 

A Severtrans Senta szolgáltató a nemzetközi járatain csak a menettérti jegy vásárlása esetén 

biztosít kedvezményeket. 

A Subotica-trans nemzetközi viszonylatban közlekedő járatain ingyenesen utazhatnak a 

gyermekek 0-5 éves korig, ha nem tartanak igényt külön ülőhelyre és 50%-os árengedményt 

kapnak a 6-12 év közötti gyermekek. A felsőoktatási intézményben tanuló diákok egy 

irányban 20%-os, míg menettértiben 30%-os, míg a szegedi járaton egy útra 30%-os 

árengedményt vehetnek igénybe a diákigazolvány felmutatásával. 

Az autóbusz-közlekedésben, mindkét ország esetében a menetjegyet csak a honos szolgáltató 

járataira lehet a nagyobb autóbusz-állomások jegy- és bérletpénztárakban megváltani. A 

köztes településeken és a másik ország szolgáltatójának autóbuszaira csak a 

gépkocsivezetőnél vásárolható meg a menetjegy. 

A Severtrans Senta szolgáltató nemzetközi járatain, az autóbusz vezetőnél vásárolt jegyért 

szerb dinárral vagy euróval lehet fizetni, a Subotica-trans járatain szerb dinárral, euróval és 

magyar forinttal (visszajáró azonban csak dinárban kapható), a magyar szolgáltatók járatain 

pedig forintban vagy euróban lehet fizetni.  
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Vasúton, a magyar szakaszon vasúti menetjegykiadás csak Szeged vasútállomáson biztosított, 

Röszkén csak a szerelvényen váltható meg a menetjegy.   

A kishatármenti vasúti közlekedésben az utazási kedvezményeket az egyéni, valamint a 

csoportosan utazók is igénybe vetetik. A menetjegy Szeged és Szabadka között 1040 Ft-ba, 

míg a menettérti jegy 870 Ft-ba kerül. A Szeged – Magyarkanizsa vonalra a menetjegyek 

1855 Ft-ba, illetve oda-vissza járatra 1515 Ft-ba kerülnek. Az érvényességi terület kiterjed a 

Szeged – Magyarkanizsa, a Szeged – Szabadka és Kiskunhalas – Szabadka vonalakra. Az 

utasokra kizárólag kishatárforgalomban a SCIC-NRT (különleges nemzetközi szállítási 

feltételek) szabályai vonatkoznak. A helybiztosítást nem tartalmazó nemzetközi szállítási 

feltételek vonatkoznak menetjegyes utazás esetén, ami 60%-os menetdíjkedvezményt biztosít 

egy útra, illetve menettérti útra egyaránt. A menetjegyek két hónappal az utazás előtt 

elővételben is megválthatók, valamint Szeged vasútállomás nemzetközi jegypénztárában 

közvetlenül az utazást megelőzően is megvásárolhatók. A 6-14 éves gyermekek részére a 

felnőtt kedvezményes díj felét kell megfizetni. Az élő állat szállítására a kedvezményes árú 

jegy 50%-át kell kifizetni. A szabvány méreteket meghaladó poggyászok szállításáért és 

kerékpárok szállításáért egyenként 2 euró pótdíjat kell fizetni. A térségben közlekedő 

közforgalmú közlekedési társaságok viteldíjait a következő 6. táblázat tartalmazza: 
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Reláció Társaság 
menetjegy ára menettérti jegy ára 

Ft RSD € Ft RSD € 

Szeged – 

Horgos  

Tisza Volán Zrt. 300 120* 1 500 201* 2 

Volánbusz Zrt. 300 120* 1 500 201* 2 

Subotica-trans 672* 270 2,3* - - - 

Severtrans Senta 374* 150 1,3* - - - 

MÁV 1040 360* 3,6 870 349* 3 

Železnice Srbije***  441* 177 1,5* 882* 354 3* 

Szeged – 

Szabadka  

Tisza Volán Zrt. 800 321* 3 1300 522* 5 

Volánbusz Zrt. 800 321* 3 1280 514* 5 

Subotica-trans 872* 350 3* 1395* 560 4,8* 

Severtrans Senta - - - - - - 

MÁV 1855 745* 6,4 1515 608* 5,3 

Železnice Srbije***  760* 305 2,6* 1520* 610 5,3* 

Szeged – 

Magyarkanizsa 

Tisza Volán 560 225* 2* 900 361* 3,1* 

Subotica-trans - - - - - - 

Severtrans Senta 623* 250 2,2* - - - 

MÁV 1275 512* 4,4 1045 420* 3,6 

Železnice Srbije***  645* 82+177** 2,2* 1290* 518** 4,5* 

Szeged – 

Zenta 

Tisza Volán 950 382* 4 1520 610* 6 

Subotica-trans - - - - - - 

Severtrans Senta 1295* 520 4,5* 921* 370 3,2* 

Szeged – 

Óbecse 

Tisza Volán 1680 - 7 2690 - 11 

Subotica-trans - - - - - - 

Severtrans Senta 1892* 760 6,6* 1345* 540 4,7* 

        *: az összehasonlíthatóság érdekében kalkulált összeg az 2012.07.11-i árfolyamon számítva 1€ = 288Ft és 1RSD 

= 2,49Ft 

 **: a jegyeket külön kell megváltani a Magyarkanizsa - Horgos és a Horgos - Szeged 

vonalra 

   *** ellenkező irány, Szerbiában vásárolt jegy 

   6. táblázat 

 A Szeged-Szabadka régióban működő közlekedési társaságok azonos relációkban alkalmazott 

jegyárai (2012. június) 

(Forrás: Közlekedési szolgáltatók) 

A nemzetközi viszonylatokban alkalmazott menetdíjakat a magyar és a szerb távolsági 

autóbusz-közlekedés menetdíjaival összevetve, egy teljes áru menetjegy megváltása esetén a 

következő megállapítások tehetők: 

 a Szeged-Szabadka viszonylatnak megfelelő 52 km távolságra magyar 

szolgáltatók autóbuszain 1 120 Ft-ért, míg a hasonló távolságra Szerbiában a 

Subotica-trans  járatain 400 RSD körüli összegért (1 000 Ft) lehet utazni, 
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 a Szeged-Magyarkanizsa reláció távolságának (38 km) megfelelő útra 

Magyarországon 745 Ft, míg Szerbiában 300 RSD (750 Ft-ot) kell fizetni, 

 a Szeged-Zenta viszonylatnak megfelelő 61 km-es útra pedig a magyar 

szolgáltatók 1 300 Ft-ot, míg a hasonló távolságra a Subotica-trans autóbuszain 

nagyjából 450-500 RSD körüli összeget (1 125-1 250 Ft) kell fizetni az 

egyirányú menetjegyért. 

A belföldi távolsági viszonylatokon közlekedő autóbuszjáratokra a szolgáltatók nem 

biztosítanak kedvezményes áru jegyváltási lehetőséget a menettérti jegyek vásárlásakor.  

A nemzetközi viszonylatokban alkalmazott menetdíjakat a magyar és a szerb vasúti 

közlekedés menetdíjaival összevetve, 2. osztályra szóló teljes áru menettérti jegy megváltása 

esetén egy Szeged–Szabadka viszonylatnak megfelelő 52 km távolságra a MÁV-START Zrt. 

szerelvényein 2 240 Ft-ért, míg a hasonló távolságra Szerbiában a ŽS Zeleznice Serbije 

vonatain 400-450 RSD körüli összegért (1000-1125 Ft) lehet utazni.  

A kiválasztott nemzetközi reláció esetében a MÁV-nál megváltott menettérti jegy 1515 Ft-ba 

(340 Ft-tal olcsóbb, mint az egy útra szóló menetjegy), míg a ŽS szerelvényeire 610 RSD-ba 

(1 520 Ft) kerül.  

A MÁV-START Zrt. nemzetközi menettérti jegye 725 Ft-tal kevesebbe, míg a ŽS oda-vissza 

útra megváltott jegye 395-520 Ft-tal kerül többe, mint a belföldi relációkban, a saját működési 

területükön meghatározott menetdíj.  

Látható, hogy a nemzetközi autóbuszjáratok jegyárai a belföldi teljes árú jegyek áraihoz 

viszonyítva azonos távolságra vetítve olcsóbbak (a vasútnál ez csak a Magyarországon 

vásárolt menettérti jegyekre érvényes). Figyelembe kell azonban venni a két országban a 

fizetőképes keresletet, hiszen a szerbiai, ezen belül a vajdasági átlagos bérek mintegy 

hatodával alacsonyabbak, mint a Csongrád megyei jövedelmek. Emellett figyelembe veendő 

még, hogy belföldi utazások esetén, Magyarországon alanyi jogon jár a diák, nyugdíjas, 

illetve 65 év felettiek kedvezménye, ami a nemzetközi járatokon kisebb mértékű, vagy nem 

létezik. 

3.4.8. Elektronikus jegyrendszer 

Az elektronikus jegykiadó és járműirányítási rendszer a közlekedés hatékony ellenőrzésének 

és irányításának legmodernebb műszaki-technológiai rendszere.  

 

A Subotica-transnál megvalósuló új rendszer a SuBus elnevezést kapta és két alrendszerből 

áll: 

- a jegykiadó alrendszerből, amely magában foglalja az utas-ellenőrzést is, és 

- a járműirányítási alrendszerből.  

 

A jegykiadó és utas-ellenőrző alrendszer a következőket teszi lehetővé: 

 - a bevételek adminisztrációja, 

 - a viteldíj-politika valamint a viteldíj-rendszer fejlesztése a város területén 

 - a visszaélések visszaszorítása (a smart kártyák nehezebb hamísítása) 
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 - adatgyűjtés a különböző utas-kategóriák számáról és időbeli eloszlásáról  

 - a felhasználók, azaz az utasok számára egyszerű és hozzáférhető 

 - széles körű jegyválaszték 

 - széles körű kedvezmény-lehetőség (időszakokra, napokra, stb.) 

 - különböző statisztikai adatokhoz való hozzáférés 

 - a szociális kedvezmények személyre szóló alkalmazása 

 - internetes jegyfoglalás és -értékesítés. 

 

A járműirányítási alrendszer a következőket teszi lehetővé: 

 - járműirányítás a járat-hálózatban 

 - a szolgáltatás minőségének a javítása 

 - a közösségi személyszállítási rendszer hatékonyságának a növelése 

 - a járat-hálózat optimalizálása 

 - a járművezetők munkájának az ellenőrzése 

 - hatékony intézkedési lehetőség a váratlan és rendkívüli helyzetekben 

 - a járművezetők és az utasok biztonságának a fokozása 

 - az utasok jobb tájékoztatása. 

 

Ez a jegykiadó rendszer érintkező nélküli smart műanyag jegyek használatával jár. Ezek 

lehetnek személyre szabottak (pl. bérletek), vagy általánosak (elektronikus pénztárca). Az új 

rendszerben kötelező a jegyek érvényesítése az autóbuszba az első ajtón történő felszálláskor 

(Check In) és a jegy hitelesítését az autóbuszból történő leszálláskor (Check Out) a középső 

és a hátsó ajtón.  

 

Minden járművet felszerelnek jegyérvényesítő berendezésekkel, amelyek ellenőrzik a jegyek 

valódiságát és elvégzik a megfizettetést, valamint jegyleolvasókat a jármű közepén, amelyek 

segítségével az utasok ellenőrizhetik a jegyeken szereplő adatokat.  

 

Az új jegykiadó rendszer a meglevő rendszert, amelyben a jegyvásárlás kalauz segítségével 

történik, a hangsúly pedig a jegyek elővételben történő értékesítése. A járműben, illetve a 

járművezetőnél vásárolt jegy lényegesen drágább lesz az elővételben megvásárolt jegyeknél, 

hogy ezáltal is csökkenjen a járművezetőnél vásárolt jegyek száma és az autóbuszok 

megállóban eltöltött várakozási ideje is. 

 

A tervekben szerepel az internetes jegyárusítás, de csak miután a meglevő jegyeket felváltják 

az érintkező nélküli jegyek /kártyák/. 

 

A járműirányítási rendszer magában foglalja a műholdas járműkövetést, ezáltal a forgalmi 

szolgálat valós idejű adatokkal rendelkezik majd, ami végső soron hozzájárul az utasok jobb 

tájékoztatásához és a gyorsabb tömegközlekedéshez. 

 

3.4.9. Információszolgáltatás 

A kishatármenti forgalomban a közforgalmú közlekedést igénybe vevők autóbusz-

állomásokon és a nyomtatott menetrend formájában tájékozódhatnak az utazás feltételeiről és 

a viteldíjakról. A szolgáltatók mindegyike rendelkezik internetes honlappal. A Tisza Volán, a 
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Volánbusz és a MÁV honlapján megtalálható a nemzetközi vonalak menetrendje és az utazás 

feltételei. A Subotica-trans internetes felületén, három nyelven (szerb, angol, magyar) lehet 

tájékoztatást kapni az autóbuszjáratok menetrendjéről és a viteldíjakról. A Severtrans és a 

Železnice Srbije vasúttársaság honlapja a nemzetközi járatokról viszonylag kevés 

tájékoztatást nyújt, a nyers menetrenden kívül nem érhetők el a viteldíjak árai és az határon 

átnyúló utazás feltételei.  

Térképes útvonaltervező a határon átnyúló relációkra nem létezik. A magyar országos 

autóbusz menetrend útvonaltervezője (www.menetrendek.hu) a nemzetközi járatoknak csak a 

hazai szakaszait tartalmazza (30. ábra). A MÁV-Start útvonaltervezője (www.-mav-start.hu) 

Szeged-Horgos-Szabadka viszonylatában tartalmazza az aktuális vonatokat. A Tisza Volán 

honlapján a Szegedről induló és oda érkező nemzetközi járatok szerepelnek a menetrendi 

keresőben, de például a megállólistában azonban a szerbiai települések csak szerb nevükön 

szerepelnek, ami megnehezíti a megfelelő menetrend kikeresését. A szerb szolgáltatóknál 

menetrendi keresőt csak a vasút esetében használhatunk. 

 

30. ábra 

Az utak és a vasút véget érnek a határnál a menetrendek.hu útvonaltervezőjében 

(Forrás: www.menetrendek.hu) 

Az egyes autóbusz-állomásokon eltérő módokat alkalmaznak az utasok tájékoztatására. A 

szegedi autóbusz-állomáson egy statikus információkat tartalmazó tábla a célállomás 

kiválasztása után segít megtalálni a megfelelő járat indulási idejét és annak kiinduló állását 

(31. ábra).  
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31. ábra 

Szeged autóbusz-állomáson található statikus menetrendi utastájékoztató tábla 

(Forrás: KTI) 

A szabadkai állomáson a kiinduló és az érkező járatok menetrendi információit a váróterem 

központi helyén található tájékoztató tábla tartalmazza. A nemzetközi járatok a belföldiektől 

elkülönítve egy kissé nehezen olvasható nyomtatott lapon vannak kifüggesztve (32. ábra). 

 

32. ábra 

Szabadka autóbusz-állomáson található statikus menetrendi utastájékoztató 

(Forrás: KTI) 

A Severtrans Senta autóbuszjáratainak indulási idejéről csak az internetes menetrendben, 

illetve a zentai és az újvidéki autóbusz-állomásokon lehet tájékoztatást kapni. 
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Általános probléma, hogy a köztes megállók esetében a megállóhelyi információs táblák nem 

tartalmaznak elégséges információt a járatok indulási idejéről és a célállomások adatairól. 

Horgoson például még a 2004-es menetrend van kitéve (33. ábra). 

 

33. ábra A Horgos Centar autóbusz megálló információs táblája 

(Forrás: KTI) 

A viteldíjakról is csak telefonon vagy a felsorolt állomások jegypénztáraiban, illetve a 

várótermekben kifüggesztett plakátokról lehet információt kapni. 

A nemzetközi viszonylatban közlekedő járatokról nyomtatott formában a Csongrád megyei 

hivatalos autóbusz menetrendkönyv és a Volánbusz menetrendi füzete tartalmaz információt. 

A kiadványban a viszonylatokon közlekedő összes autóbuszjárat menetrendje megtalálható, a 

szolgáltató megjelölésével együtt. 

3.5. A felmérések eredményeinek bemutatása 

3.5.1. Háztartásfelvétel eredményeinek bemutatása 

A háztartásfelvétel célja a térségben élő lakosság utazási szokásainak felmérése volt. A 

háztartásfelvétellel olyan személyeket is el lehet érni, akik jelenleg nem utaznak a határon 

túlra, tehát a közösségi közlekedési és a közúti határállomási felvételek során nem 

kérdezhetők ki. Ők alkotják azt a réteget, amely potenciális új utasként jelenhet meg a 

térségben. Ezen túl a háztartásfelvétel lehetővé teszi egyik viszonylag hosszú kérdőív 

lekérdezését, amivel részletesebb utazási és demográfiai adatok nyerhetők. 

3.5.1.1. A minta jellemzői 

Magyarországon a vizsgált térségben április 11-28 között, a Vajdaságban pedig (az ortodox 

Húsvét eltérő időpontja miatt) április 18-28 között keresték fel a kérdezőbiztosok a 

véletlenszerűen kiválasztott háztartásokat. A határ mindkét oldalán 2-2 különálló mintát 

képeztünk. 
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Szegedet, illetve Szabadkát a környező településektől elválasztva kezeltük. A háztartások, 

illetve a megkérdezettek száma az egyes térségekben a következő volt (7. táblázat): 

Megnevezés Szeged 
Szeged 

környéke 
Szabadka 

Szabadka 

környéke
23

 

Háztartás, db 250 250 248 250 

Személy, fő 490 545 535 581 

Megkérdezett/háztartás, fő 1,96 2,18 2,16 2,32 
7. táblázat 

A megkérdezések alapadatai 

A mintanagyságok alapján a vizsgálat szignifikancia szintje bármely részhalmazra 5% alatti, 

azaz minden ezt meghaladó részarány olyannak tekinthető, amely nem a minta véletlen 

hibájának számít. (Más szavakkal, az ez alatti megoszlási viszonyszámokat az elemzésekben 

nem vehetjük figyelembe, hiszen azok az adatok már a véletlen hiba nagyságrendjébe 

tartoznak.) 

A megkérdezettek nemek szerinti megoszlásában nem tapasztalhatunk lényeges eltérést, 

mindkét területen – az általános demográfiai tendenciáknak megfelelően – valamivel több nőt, 

mint férfit kérdeztek meg. Ugyanakkor a válaszadók életkori csoportok, iskolai végzettség, 

vagy gazdasági aktivitásuk szerint igen eltérő összetételűek attól függően, hogy a 

magyarországi, vagy a vajdasági mintába kerültek bele. Részletes statisztikai adatok 

hiányában (mindkét országban egyelőre csak a több mint egy évtizede lebonyolított 

népszámlálási adatok állnak rendelkezésre, ezért azokat ma már nem célszerű felhasználni) 

azt kell feltételeznünk, hogy ezek az eltérések a határ két oldalán élő népesség tényleges 

demográfiai és szociológiai eltéréseit tükrözik (8. táblázat): 

Korcsoportok Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

7 -18 éves 8,5% 6,0% 2,5% 

19 -30 éves 17,1% 33,3% -16,2% 

31 -45 éves 30,7% 18,0% 12,7% 

46 -60 éves 25,4% 29,2% -3,8% 

60 éven fölüli 16,8% 13,6% 3,3% 

8. táblázat 

A megkérdezettek megoszlása életkori csoportjai szerint 

A leglényegesebb eltérések a következők: a Vajdaságban fiatalabb a népesség, mint Szegeden 

és környékén. Míg az iskoláskorúak körében nem jelentős az eltérés, de már a 19-30 éves 

korosztály jóval nagyobb súlyú Szabadkán és környékén, mint a vizsgált magyarországi 

területen.  

                                                 

23
 Bačka Topola: 60 háztartás, Bečej: 50 háztartás, Kanjiža: 40 háztartás, Ada: 35 háztartás, Senta: 35 

háztartás, Novi Kneževac: 20 háztartás, Mali Iđoš: 10 háztartás. 
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Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a vajdasági megkérdezettek átlagos iskolázottsági szintje 

jóval meghaladja a Magyarországon lebonyolított kikérdezésekben kapott adatokat. (Lásd: 9. 

táblázat) Ezt nem magyarázza önmagában az, hogy Szegeden és környékén viszonylag több 

volt az iskoláskorú megkérdezett, következésképpen több a még alacsonyabb szintű iskolát 

befejezettek aránya is.  

Iskolai végzettség Szeged Szabadka Szeged - Szabadka 

8 ált. vagy kevesebb 22,5% 11,9% 10,6% 

Szakmunkásképző 22,9% 13,3% 9,6% 

Gimnázium, szakközépisk. 35,3% 47,1% -11,8% 

Főiskola, egyetem 19,2% 27,7% -8,5% 

9. táblázat 

A megkérdezettek megoszlása iskolai végzettségük szerint 

Összefüggésben az iskolai végzettséggel, a határ két oldalán lebonyolított megkérdezésben 

felkeresettek gazdasági aktivitás szerinti megoszlásában is lényeges különbségek találhatók. 

(10. táblázat) Ezek egy része magyarázható az általános gazdasági helyzet eltéréseivel, más 

részük viszont már szintén csak egyéb, tárgyunkhoz kevéssé tartozó vizsgálatokkal lennének 

feltárhatók. A magyarországi mintában – egyébként az országos arányokhoz hasonlóan – 

magasabb a nyugdíjasok és alacsonyabb a munkanélküliek aránya, mint a vajdasági mintában. 

Ugyanez mondható el a szellemi és fizikai foglalkoztatottak arányáról is. (A táblázatban csak 

a szignifikánsnak tekinthető arányokat közöljük, ezen kívül a mintában szerepelnek még a 

társas vállalkozások vezető tisztségviselői, illetve tulajdonosai, a GYES-en, GYED-en lévők, 

a háztartásbeliek, az egyéb inaktívak és egyéb eltartottak is.) 

Gazdasági aktivitás Szeged Szabadka Szeged - Szabadka 

Egyéni vállalkozó 6,6% 4,6% 2,0% 

Szellemi alkalmazott 23,3% 35,3% -12,0% 

Fizikai alkalmazott 22,8% 10,5% 12,2% 

Nyugdíjas 20,7% 17,4% 3,3% 

Munkanélküli 4,1% 11,7% -7,7% 

Tanuló 14,5% 20,4% -5,9% 

10. táblázat 

A megkérdezettek megoszlása gazdasági aktivitásuk szerint 

3.5.1.2. Az elmúlt évben a határ túloldalára utazók jellemzői 

A határon átutazók körében valamivel több utazást bonyolítottak le a Vajdaságban élők, mint 

a Szegeden és környékén lakók. A további elemzéseket a Szegedről és környékéről Szerbiába 

utazók 164, illetve a Szabadkáról és környékéről Magyarországra utazók 418 utazása alapján 

folytatjuk. 

A határ túloldalára látogatók szocio-demográfiai jellemzői között már jóval nagyobbak a 

különbségek, mint a teljes megkérdezett sokaságban. Ez nyilvánvalóan összefüggésben lehet 

azzal, hogy az utazók körében akár az utazási hajlandóság, akár az utazást lehetővé/indokolttá 

tevő gazdasági helyzetben relatíve nagyobbak a különbségek az egyes térségeken belül. Az 

utazási költségek között ugyanis koránt sincs akkora különbség, mint az általános gazdasági 

teljesítőképesség között. 
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A nemek szerinti megoszlásban nincs szignifikánsnak tekinthető változás, de az életkori 

csoportok szerinti (lásd: 11. táblázat), vagy főképpen az iskolai végzettség szerinti 

megoszlások (lásd: 12. táblázat) már távolabb kerültek egymástól. 

Korcsoportok Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

7 -18 éves 7,3% 3,6% 3,7% 

19 -30 éves 20,1% 42,1% -22,0% 

31 -45 éves 34,8% 22,7% 12,0% 

46 -60 éves 26,2% 24,6% 1,6% 

60 éven fölüli 10,4% 6,9% 3,4% 

11. táblázat 

A határon átutazók megoszlása életkori csoportjai szerint 

Iskolai végzettség Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

8 ált. vagy kevesebb 17,1% 5,0% 12,0% 

Szakmunkásképző 13,4% 6,2% 7,2% 

Gimnázium, szakközépisk. 47,0% 45,0% 2,0% 

Főiskola, egyetem 22,6% 42,6% -20,0% 

12. táblázat 

A határon átutazók megoszlása iskolai végzettségük szerint 

Természetesen ezzel összhangban a gazdasági aktivitási csoportok arányai (lásd: 13. táblázat) 

is még jelentősebb eltéréseket mutatnak a két mintában. 

Gazdasági aktivitás Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

Egyéni vállalkozó 9,8% 7,2% 2,5% 

Szellemi alkalmazott 30,5% 42,9% -12,4% 

Fizikai alkalmazott 18,3% 6,0% 12,3% 

Nyugdíjas 14,0% 7,0% 7,0% 

Munkanélküli 2,4% 10,1% -7,7% 

Tanuló 16,5% 17,8% -1,4% 

13. táblázat 

A határon átutazók megoszlása gazdasági aktivitásuk szerint 

A határ túloldalára utazók közötti további szembetűnő különbség, hogy míg a Vajdaságból 

Magyarországra utazók között viszonylag nagy számban találunk közösségi közlekedési 

eszközzel utazókat (vonattal és menetrendszerinti helyközi autóbusszal utazókat egyaránt), 

addig az ellenkező irányba tömegközlekedési eszközzel utazók aránya (lásd: 14. táblázat) nem 

éri el a szignifikáns értéket.  
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Utazási módok Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

Vonat 1,5% 5,2% -3,7% 

Helyközi menetrendszerinti busz 3,8% 6,0% -2,2% 

Személygépkocsi vezetője 37,7% 37,5% 0,1% 

Személygépkocsi utasa 49,4% 45,6% 3,7% 

Vállalati busz 3,1% 2,2% 0,8% 

14. táblázat 

A határon átutazók megoszlása a választott közlekedési mód szerint 

Azt is megállapíthatjuk, hogy Magyarországról viszonylag telítettebbek a járművek, amikor a 

Vajdaságba látogatnak, bár a határ mindkét oldaláról érkező járművekben több mint ketten 

ülnek általában. (Magyarországról 2,31 fő/szgk, a Vajdaságból 2,22 fő/szgk a jármű telítettség 

értéke.) 

Az utazásokban döntő szerepet játszó személygépkocsi használatot számos okkal 

magyarázhatjuk. Ezek között kiemelhető az utazás indoka az utazási időszükségleten, vagy az 

utazási költségen stb., túl. Magyarországról – legalábbis a megkérdezettek – alapvetően 

hazatérés céljából utaznak a Vajdaságba. Feltételezve, hogy nem értelmezésbeli problémával 

állunk szemben, ez arra utal, hogy az utazók között viszonylag sokan vannak, akik Szegeden 

hosszabb ideig életvitel szerűen laknak és időnként haza látogatnak a rokonsághoz. Ezt 

támasztja alá az is, hogy természetesen a mintánkban szerepelnek egyéb, megszokott utazási 

indokok is. 

Ezzel szemben a Vajdaságból érkezők jelentős hányada a kedvezőbb áruellátás miatt vásárlási 

céllal érkezik (lásd: 15. táblázat), de nem kevesen a mórahalomi, vagy szegedi szabadidős 

programokra érkeznek, és jelentős számban jönnek munkavégzés, vagy tanulás miatt is 

Magyarországra. 

Utazás indoka Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

Munkába 0,8% 1,8% -1,0% 

Iskolába 0,0% 4,3% -4,3% 

Ügyintézés céljából 0,0% 3,9% -3,9% 

Vásárlás céljából 18,7% 33,3% -14,6% 

Egészségügyi okból 0,0% 1,4% -1,4% 

Munkavégzéssel kapcsolatban 1,8% 13,2% -11,4% 

Hazatérés 76,4% 17,1% 59,3% 

Látogatás 0,0% 2,9% -2,9% 

Szabadidő eltöltése 0,0% 22,1% -22,1% 

15. táblázat 

A határon átutazók megoszlása utazásuk indoka szerint 

Az utazások gyakoriságában megmutatkozó hasonlóságok és különbségek is összefüggésbe 

hozhatók az utazások indokával. (Lásd: 16. táblázat) A napi, vagy heti rendszerességgel 

ingázók arányában nem tapasztalható szignifikáns eltérés a két ország lakosai között annak 

ellenére sem, hogy a Magyarországról ingázók inkább csak hetente egyszer, míg a 

Vajdaságból érkezők inkább hetente többször, vagy akár napi rendszerességgel lépik át a 
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határt. Kimagasló a Szabadkáról és környékéről érkezők körében a havonta többször is 

hazánkba látogatók aránya. Összességében is sűrűbben utaznak a Vajdaságból Szeged 

környékére, mint az ellenkező irányba. 

Utazás gyakorisága, előző nap 

utazott a határ túloldalára 
Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

A hét minden napján 0,5% 0,4% 0,1% 

Hetente hétköznap 4,3% 5,8% -1,4% 

Hetente többször 5,4% 7,8% -2,4% 

Hetente egyszer 9,2% 4,1% 5,1% 

Havonta többször 0,5% 17,7% -17,2% 

Ritkábban 79,9% 64,2% 15,7% 

 
   

Utazás gyakorisága, előző 

hétvégén utazott a határ 

túloldalára 

Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

Minden hétvégén 0,0% 1,8% -1,8% 

Havonta több hétvégén 2,8% 0,9% 1,9% 

Havonta egy hétvégén 0,0% 0,0% 0,0% 

Félévente többször 0,7% 57,2% -56,5% 

Félévente egyszer 8,3% 0,6% 7,7% 

Évente többször 2,8% 4,9% -2,1% 

Ritkábban 85,4% 34,5% 51,0% 

    Utazás gyakorisága, máskor 

utazott a határ túloldalára 
Szeged Szabadka Szeged-Szabadka 

Minden héten 3,2% 11,9% -8,7% 

Havonta többször 19,0% 16,0% 3,1% 

Havonta egyszer 34,9% 23,0% 12,0% 

Negyedévente többször 14,3% 14,8% -0,5% 

Negyedévente egyszer 9,5% 1,0% 8,5% 

Félévente többször 19,0% 20,3% -1,2% 

Félévente egyszer 0,0% 12,9% -12,9% 

Évente többször 0,0% 0,0% 0,0% 

Ritkábban 0,0% 0,2% -0,2% 

16. táblázat 

A határon átutazók megoszlása utazásuk gyakorisága szerint 

Megkérdeztük a térség lakosságát arról is, hogy van-e olyan hely a másik országban, ahova 

egyáltalán nem jutnak el, vagy csak ritkábban jutnak el, mint ahogyan azt szeretnék. 

Érdeklődtünk a meghiúsuló utazásokkal kapcsolatban arról is, hogy vajon milyen ok miatt 

nem tudnak annyiszor utazni, mint szeretnének, illetve, hogy milyen jellegű utazásokról 

(vásárlás, látogatás stb.) kénytelenek lemondani. A továbbiakban az ezekre a kérdésekre adott 

válaszok legfőbb jellemzőit foglaljuk össze. 
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Egyáltalán nem jut el 

valahova a határ 

túloldalán 

Összes megkérdezett körében A határ túloldalára utazók köre 

Szeged Szabadka 
Szeged-

Szabadka 
Szeged Szabadka 

Szeged-

Szabadka 

Igen 5,0% 14,8% -9,8% 7,9% 17,5% -9,5% 

Nem 90,3% 79,9% 10,4% 89,6% 79,2% 10,4% 

17. táblázat 

Az egyáltalán meg sem valósuló utazások arányai a válaszadó lakhelye és tényleges utazási 

lehetőségei szerint 

Az országok és a lakosok eltérő gazdasági helyzete megmutatkozik abban is, hogy mennyien 

érzik úgy, hogy nem jutnak el valahova a határ túloldalán (lásd: 17. táblázat), vagy csak 

ritkábban (lásd: 18. táblázat) annál, mint ahogyan azt szeretnék.  

Ritkábban jut el 

valahova a határ 

túloldalán 

Összes megkérdezett Határ túloldalára utazók 

Szeged Szabadka 
Szeged-

Szabadka 
Szeged Szabadka 

Szeged-

Szabadka 

Igen 5,2% 26,1% -20,9% 11,0% 36,8% -25,8% 

Nem 90,3% 68,6% 21,7% 87,2% 59,1% 28,1% 

18. táblázat 

A kívánatosnál ritkábban megvalósuló utazások arányai a válaszadó lakhelye és tényleges utazási 

lehetőségei szerint 

A határ magyar oldalán sokkal kevesebben jelezték azt, hogy lenne olyan hely, ahova nem, 

vagy csak ritkábban jutnak el, mint a Szabadkán és környékén megkérdezettek. Ráadásul a 

Szegeden és környékén lakók körében nincs lényeges különbség abból a szempontból, hogy 

egyáltalán nem, vagy csak ritkábban jut el valahova a határ túloldalán. Ezzel szemben a határ 

szerbiai oldalán sokkal többen vannak azok, akik a lehetőségeikhez mérten több helyre is 

elutaznának. Az utazásaikban valamilyen módon korlátozottak aránya bármelyik körben csak 

mintegy 10% a magyarországi válaszadók körében, ezzel szemben a szerbiai 

megkérdezetteknek ennél sokkal nagyobb hányada érzi úgy, hogy szívesen utazna még más 

településekre is Magyarországon. 

A meghiúsult utazások indokainak megoszlása nagyon hasonló a ténylegesen megvalósult 

utazásokéhoz. Úgy tűnik tehát, hogy az utazási motívumokat nem befolyásolják azok a 

tényezők, amik a tényleges és az esetleg meg nem valósuló igények között feszülnek. 

Az utazások meghiúsulásának indokai között és mindkét körben (az egyáltalán meg sem 

valósult utazások, illetve a csak ritkábban megvalósult utazások körében) meghatározó 

szerepet játszanak az anyagi lehetőségek. (Lásd: 19. táblázat) A ténylegesen utazók azonban 

nagy számban említették még a határátlépés időtartamának hosszúságát is. Ez elsősorban a 

schengeni határon áthaladó vajdasági lakosokat zavarja, a magyarországi válaszadók között 

kevésbé volt fontos. Számukra inkább az időhiány és a hiányos tömegközlekedési kapcsolatok 

jelentenek akadályt. 
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Miért nem jut el a 

határ túloldalára 

Összes megkérdezett Határ túloldalára utazók 

Szeged Szabadka 
Szeged-

Szabadka 
Szeged Szabadka 

Szeged-

Szabadka 

Túl drága az utazás 21,2% 20,6% 0,5% 23,1% 8,1% 15,0% 

Nincs rá pénze 13,5% 37,6% -24,1% 15,4% 37,8% -22,5% 

Határátlépés hosszú 

ideig tart 
1,9% 18,2% -16,3% 7,7% 36,5% -28,8% 

Nincs ideje szabadidős 

tevékenységre 
13,5% 9,7% 3,8% 15,4% 4,1% 11,3% 

Kevés a 

tömegközlekedési 

kapcsolat 

17,3% 9,1% 8,2% 15,4% 9,5% 5,9% 

Egyéb 28,8% 4,8% 24,0% 23,1% 1,4% 21,7% 

19. táblázat 

Miért nem utazott, aki egyáltalán nem jut el valahova 

A két ország válaszadói közötti különbségek már jelentősen mérséklődnek, ha a csak a 

kívántnál ritkábban megvalósuló utazásokat tekintjük. Ennek ellenére az összkép nem 

változik. A válaszadók mintegy ötöde túl drágának tartja az utazást. De míg az egyáltalán nem 

utazók körében közel háromszor annyian nyilatkoztak úgy a Vajdaságban, mint 

Magyarországon, hogy nincs pénzük az utazásra, a valahova csak ritkábban eljutók körében a 

különbség nagysága a statisztikai hibahatár környékére mérséklődött. (Lásd: 20. táblázat) A 

ténylegesen utazók között viszont már a szegediek és a Szeged környékiek nyilatkoztak úgy 

nagyobb arányban, hogy nincs pénzük arra, hogy sűrűbben utazzanak, mint a szabadkaiak és a 

környékén lakók. A tömegközlekedési kapcsolatok mennyiségének hiánya elsősorban az 

egyébként is inkább személygépkocsival utazó magyarországi megkérdezetteket zavarja, 

illetve gátolja abban, hogy többször keressék fel a másik országot. 

Miért nem jut el a 

határ túloldalára 

Összes megkérdezett Határ túloldalára utazók 

Szeged Szabadka 
Szeged-

Szabadka 
Szeged Szabadka 

Szeged-

Szabadka 

Túl drága az utazás 22,6% 20,5% 2,2% 5,6% 15,0% -9,4% 

Nincs rá pénze 24,5% 28,5% -4,0% 33,3% 28,1% 5,2% 

Határátlépés hosszú 

ideig tart 
5,7% 16,1% -10,4% 16,7% 25,6% -9,0% 

Nincs ideje szabadidős 

tevékenységre 
20,8% 20,5% 0,3% 27,8% 20,6% 7,2% 

Kevés a 

tömegközlekedési 

kapcsolat 

11,3% 5,7% 5,6% 5,6% 3,8% 1,8% 

Egyéb 15,1% 5,7% 9,4% 11,1% 2,5% 8,6% 

20. táblázat 

Miért nem utazott, aki csak ritkábban jut el valahova 

A meg nem valósuló utazások között a különböző utazási indokok súlya – mint már 

említettük – gyakorlatilag megegyezik a ténylegesen lebonyolódó utazásokéval. 
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Milyen jellegű utazást 

nem tud lebonyolítani 

Összes megkérdezett Határ túloldalára utazók 

Szeged Szabadka 
Szeged-

Szabadka 
Szeged Szabadka 

Szeged-

Szabadka 

Vásárlás 9,6% 22,6% -13,0% 7,7% 33,8% -26,1% 

Egészségügyi okból 0,0% 12,9% -12,9% 0,0% 6,8% -6,8% 

Szabadidő eltöltése 67,3% 33,5% 33,8% 84,6% 21,6% 63,0% 

Látogatás 17,3% 11,6% 5,7% 7,7% 8,1% -0,4% 

Egyéb 1,9% 19,4% -17,4% 0,0% 18,9% -18,9% 

21. táblázat 

Az egyáltalán meg sem valósult utazások megoszlása utazási indokok szerint 

Érdekes megfigyelni, hogy a vajdasági megkérdezettek az egyáltalán meg sem valósuló 

utazások között igen jelentős hányadban gondoltak olyan indokokra (ezt tükrözi az „Egyéb” 

kategória), amelyek a megszokott utazási indokok közé nem illeszthetők be. (Lásd: 21. 

táblázat) Ugyanakkor a csak ritkábban megvalósuló utazások indokai között ez a kategória 

már jóval a szignifikancia szint alatti súlyt képvisel. (Lásd: 22. táblázat) 

Elmondható, hogy mindkét régió lakossága elsősorban a szabadidős utazásokat „halasztja”, 

elsősorban ezekről mond le véglegesen, vagy időlegesen. Jelentős a látencia a vásárlási célú 

utazások esetében is, amelyek egy – a jelenleginél kedvezőbb – környezetben már 

megjelenhetnek tényleges utazási igényként is. A nehezebb gazdasági helyzet egyben az 

emberi kapcsolatokat is rombolja, hiszen a határ túlsó oldalán rokoni kapcsolatokkal 

rendelkező magyar válaszadók igen nagy számban említették azt is, hogy a látogatási célú 

utazásokat is – legalábbis a lelki igényekhez viszonyítva – a kívánatosnál kisebb arányban 

tudják megvalósítani. 

Milyen jellegű utazást 

nem tud lebonyolítani 

Összes megkérdezett Határ túloldalára utazók 

Szeged Szabadka 
Szeged-

Szabadka 
Szeged Szabadka 

Szeged-

Szabadka 

Vásárlás 17,3% 26,0% -8,7% 23,1% 33,1% -10,0% 

Egészségügyi okból 0,0% 7,6% -7,6% 0,0% 2,2% -2,2% 

Szabadidő eltöltése 51,9% 62,0% -10,1% 46,2% 54,7% -8,5% 

Látogatás 28,8% 4,4% 24,4% 69,2% 4,3% 64,9% 

Egyéb 1,9% 0,0% 1,9% 0,0% 2,2% -2,2% 

22. táblázat 

A kívántnál ritkábban megvalósuló utazások megoszlása utazási indokok szerint 

A meg nem valósuló utazások úti céljaként a Szeged és környéki megkérdezettek legnagyobb 

számban Szabadkát, majd Palicsot és Újvidéket említették. Ezzel majdnem megegyeznek a 

ténylegesen lebonyolított utazások úti céljai is azzal a különbséggel, hogy Újvidék helyett 

Gyála szerepel a harmadik helyen. 

A Szabadkán és környékén megkérdezettek meg nem valósuló utazásainak legnagyobb részét 

ezzel szemben nem a tényleges úti célok adják. Ők elsősorban Budapestre utaznának (40,3%), 

illetve nem tudják pontosan meghatározni az úti célt (24,7%). Természetesen vannak még 

látens igények szegedi és mórahalomi utazásokra is. A ténylegesen lebonyolított utazások 
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döntő többségét Szegedre teszik meg (71,2%), de jelentős még a budapesti (15,2%) és 

mórahalomi (9,1%) utazások aránya is.  

Végül pedig szót kell ejtenünk arról, hogy hol mennyire ismerik a tényleges közlekedési, 

elsősorban a tömegközlekedési lehetőségeket a két régió között. A lehetőségeket nem 

pontosan ismerők között a megkérdezettek összességét tekintve nincs lényeges különbség. 

Feltűnő viszont, hogy a többség nem ismeri pontosan a lehetőségeket, hiszen 10 emberből 

csak 4 adott pontos választ. Igen sokan vannak, akik a vasúti összeköttetésről nem tudnak. 

Valamivel jobb a helyzet azok között, akik ténylegesen utaznak is a másik országba, a 

vajdasági megkérdezettek jobban ismerik a közlekedési kapcsolatokat, de még így is csak a 

válaszadók fele adott jó választ. 

El lehet-e jutni 

Szabadkára/Szegedre 

tömegközlekedéssel 

Összes megkérdezett Határ túloldalára utazók 

Szeged Szabadka 
Szeged-

Szabadka 
Szeged Szabadka 

Szeged-

Szabadka 

Igen, busszal 29,1% 34,2% -5,0% 33,8% 31,4% 2,3% 

Igen, vonattal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Igen busszal és 

vonattal is 
42,7% 39,0% 3,8% 43,1% 53,9% -10,7% 

Nem 9,1% 3,7% 5,4% 7,5% 0,0% 7,5% 

Nem tudja 19,0% 23,1% -4,1% 15,6% 14,7% 0,9% 

23. táblázat 

A tömegközlekedési kapcsolatok ismertsége a két régióban 

A két város közötti tömegközlekedési összeköttetések ismeretében mutatkozó hiányosságok 

megmutatkoznak a menetdíjakra vonatkozó kérdésekre adott válaszok eloszlásában, illetve 

eltéréseiben is. A szolgáltatóktól függően jelentősen, mintegy 800-1.500 forint között szóródó 

árakat csak viszonylag kevesen „találták el” mindkét oldalon. (Lásd: 24. táblázat) Azonban 

ezen belül nagyok a különbségek a magyarországi és a szerbiai utazók között. A Vajdaságban 

megkérdezetteknek ugyan csak nem egészen 1/5-e válaszolt helyesen, de a határon 

ténylegesen átutazóknak 55%-a nem sokkal tévesztette el az árat: úgy gondolják, hogy a tarifa 

750,- forint alatt van. Ezzel szemben a Szegeden és környékén megkérdezettek közül a határ 

túloldalára ténylegesen átutazóknak csak 1/7-e rendelkezik megfelelő ismeretekkel. Szintén 

nagyok a különbségek körükben abban a tekintetben is, hogy hányan nyilatkoztak úgy, hogy 

nem ismerik a jegyárakat: a határ szerbiai oldalán a válaszadók 1/4-e, a magyar oldalán 

viszont a megkérdezettek fele! További érdemleges különbség, hogy míg a vajdasági 

megkérdezettek közül senki sem „lőtte fölé” a tarifát, azaz viszonylag jól megközelítették a 

tényleges árakat, a magyarországi válaszadók egészen extrém árakra is gondoltak. 
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Mennyibe kerül egy utazás busszal Szeged Szabadka Eltérés (% pont) 

Nem tudja 50,0% 25,8% 24,2% 

Válasz megtagadó 0,0% 0,0% 0,0% 

750 forint alatt 4,3% 54,3% -50,0% 

751 – 1 500 forint 14,0% 18,2% -4,2% 

1 501 – 2 250 forint 11,0% 0,7% 10,3% 

2 251 – 3 000 forint 6,7% 0,7% 6,0% 

3 001 – 3 750 forint 0,6% 0,0% 0,6% 

3 751 – 4 500 forint 7,9% 0,2% 7,7% 

4 501 – 5 250 forint 3,0% 0,0% 3,0% 

5 251 – 6 000 forint 1,8% 0,0% 1,8% 

6 000 forint fölött 0,6% 0,0% 0,6% 

24. táblázat 

A Szeged – Szabadka közötti menetdíj ismertsége a két térségben 

Arra a kérdésünkre pedig, hogy mennyit fizetnének egy utazásért a két város között, a 

válaszok még kevésbé voltak „értékelhetők”. (Lásd: 25. táblázat) A határ túloldalára 

ténylegesen át is utazó magyarországi megkérdezettek által adott válaszok közül csak a „nem 

tudom” választ adók aránya tekinthető szignifikánsnak, az összes többi csoport súlya a 

statisztikai hibahatáron belül van. Némileg jobb a helyzet a vajdasági megkérdezettek 

körében, hiszen nekik „csak” 2/3-uk nem tudott erre választ adni. Az is megállapítható 

ugyanakkor, hogy a vajdasági megkérdezettek ténylegesen fizetendő tarifára és az elfogadható 

tarifa mértékére adott válaszai között igen erős az egybeesés, a két kérdésre adott válaszok 

eloszlását összevetve 97,6%-os korrelációs együttható adódik! 

Mennyit fizetne egy autóbuszos útért? Szeged Szabadka Eltérés (% pont) 

Nem tudja 98,2% 66,8% 31,3% 

Válasz megtagadó 0,0% 0,2% -0,2% 

750 forint alatt 0,6% 19,4% -18,8% 

751 - 1500 forint 0,0% 4,7% -4,7% 

1501 - 2250 forint 0,0% 2,7% -2,7% 

2251 - 3000 forint 0,0% 2,9% -2,9% 

3001 - 3750 forint 0,0% 0,0% 0,0% 

3751 -4500 forint 0,0% 0,5% -0,5% 

4501 - 5250 forint 0,0% 2,0% -2,0% 

5251 - 6000 forint 0,0% 0,0% 0,0% 

6000 forint fölött 1,2% 0,7% 0,5% 

25. táblázat 

A két térségben a reálisnak tartott autóbuszos menetdíj nagysága 
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3.5.2. Közösségi közlekedési számlálás és kikérdezés eredményeinek bemutatása 

Az utasforgalmi igények időben és térben nagymértékű eltéréseket, ingadozást mutatnak, 

amelyeket konkrét felmérésekkel lehet meghatározni. 

Az időbeni ingadozás kimutatására a teljes körű keresztmetszeti utasszámlálás, míg a területi 

eltérések meghatározása, valamint az utazási szokások megismerése érdekében személyes 

kikérdezéssel ún. face-to-face interjúk felvétele javasolt.  

Az időbeni ingadozás lehet napon belüli, heti és szezonális. A felméréssel szembeni 

követelményt minden esetben az adott téma célkitűzése, a kívánt eredmény határozza meg. 

Jelen esetben a felmérésnek biztosítania kell az utasforgalom járatonkénti (mint adott 

időponthoz kötött érték) adatait megállómélységben, valamint a különböző jellemzőjű napok 

utasforgalom nagyságát. Ezt az igényt egy átlagos munkanapi és egy vasárnapi minden járatra 

kiterjedő megállónkénti forgalmat regisztráló keresztmetszeti számlálás tudja kielégíteni.  

A keresztmetszeti utasszámlálás járművön utazó számlálóbiztosokkal történt, akik az erre a 

célra kialakított keresztmetszeti utasszámláló lapokra (1. melléklet) írják a megállónkénti fel-

leszálló utasforgalmi adatokat. 

Az utazási igények területi eltéréseinek, illetve az utazási szokások megismerésére szolgáló 

célforgalmi felmérés szintén a járművön történő utaskikérdezéssel került végrehajtásra. Az 

utazás relációjára, vagyis a teljes utazási láncra vonatkozó kérdésen kívül az utazás 

jellemzőire vonatkozó kérdésfeltevésre is szükség volt, mint pl.: az utazás indoka, 

gyakorisága, az utazás módjának választási lehetőségére, a választás indokára, 

elégedettségére, a menetidő jellemzőire, valamint lehetőséget kell biztosítani az utas 

észrevételeire, javaslataira. A célforgalmi felmérőlapot a 2. melléklet tartalmazza. 

A felmérés természetesen kiegészült a téma igényelte információ igényt maximálisan 

kielégítő célirányos feldolgozással. 

A feldolgozást megelőzte az alapadatok ellenőrzése, amely kiterjedt minden az utasszámlálás 

eredményeit befolyásoló adatra (a keresztmetszeti utasszámláló lapok meglétére, az indulási 

idő feltüntetésére, a célforgalmi felmérőlap kitöltöttségének és logikai összefüggéseinek 

vizsgálatára stb.). 

A kétféle, de egymással szoros összefüggésben lévő felmérés azonos napokon került 

végrehajtásra, nevezetesen  

  2012. március 29-én csütörtökön és 

  2012. április 1-jén vasárnap. 

Meg kell még említeni, hogy a vizsgált területen a téma 3.4 pontjában már részletesen 

bemutatott határon átnyúló szolgáltatás az autóbusz-közlekedés és a vasútközlekedés területén 

egyaránt biztosított, így mind a két közlekedési alágazat járművein egy időben kellett, hogy 

történjen a felmérés.  
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3.5.2.1. Keresztmetszeti utasszámlálás adatainak elemzése 

A keresztmetszeti utasszámlálás adatait az 26. táblázatban foglaltuk össze: 

Autóbusz-közlekedés Vasútközlekedés 

csütörtök vasárnap csütörtök vasárnap 

járatszám utasszám járatszám utasszám vonatszám utasszám vonatszám utasszám 

8 252 14 310 6 72 8 161 

26. táblázat 

 A keresztmetszeti utasszámlálás adatai 

A helyközi autóbusz-közlekedés területén felmért utasforgalomra a naponkénti és 

vonalankénti eltérő forgalomnagyság a jellemző. 

Csütörtöki munkanapon a felmért 252 utasból 

• az országhatáron összesen 196 fő utazott át menetrend szerinti autóbuszon, amelyből  

− 117 utas utazási célpontja Szerbia, 

−   79 utas utazási célpontja Magyarország volt, 

• 56 utas Szerbián belül utazott, míg 

• a rövid magyarországi szakaszon belföldi utazás nem volt.  

A munkanapi utasforgalom irányonkénti alakulását tehát az erősebb Szerbia irányú forgalom 

jellemzi: 60% Szerbiába irányult, s 40% Magyarországra. 

A szerbiai két fő irány nemzetközi, vagyis határt átlépő forgalmát vizsgálva megállapítható, 

hogy nagyságuk közel azonos 

• Szeged – Szabadka relációban 104 utas, 

• Szeged – Óbecse relációban 92 utas 

határátlépése került regisztrálásra. 

A szabadkai vagyis a 605-ös menetrendi mező utasforgalmának megálló mélységű 

utasforgalmát közlekedési irányonként az 34. ábra34. ábra szemlélteti.  
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34. ábra 

 A 605-ös vonal Szabadka irányú munkanapi utasforgalmának jellemzői 
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35. ábra 

 A605-ös vonal Szeged irányú munkanapi utasforgalmának jellemzői 

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az utasok alapvetően a vonal két végállomása 

között, vagyis Szeged és Szabadka között utaznak. A közbenső megállók forgalma minimális. 

Az utasforgalom ilyen típusú lefolyása a szolgáltató számára kedvező, hisz a szervezhetőséget 
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megkönnyíti, mivel a mértékadó utasforgalom már az induló végállomáson jelentkezik. Az 52 

km hosszú autóbusz vonalon kialakult átlagos utazási távolság értéke 44 km. 

Az óbecsei, vagyis a 603-as menetrendi mező utasforgalmának megálló mélységű 

utasforgalmát közlekedési irányonként a 36. ábra szemlélteti.  
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36. ábra 

 A 603-as vonal óbecsei irányú munkanapi utasforgalmának jellemzői 
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37. ábra 

 A603-as vonal Szeged irányú munkanapi utasforgalmának jellemzői 
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A 605-ös menetrendi mező utasforgalmában a nemzetközi, vagyis határon átlépő forgalom 

mellett már jelentkezik a szerbiai belső utasmozgás irányonként eltérő volumenben.  

A Szegedről kiinduló utasforgalomban a mértékadó forgalomnagyság már a magyar oldalon 

jelentkezik. Jelentős leszálló forgalom Zentán tapasztalható, s Ada után már minimális a 

jármű terhelése, amely nagyobbrészt országon belüli utasforgalmat jelent. 

A Szeged irányú forgalomban a csúcsterhelés Mohol településnél jelentkezik, s az Ada, 

valamint Zenta településeken kimutatható nagyobb leszállóforgalom következtében ezt 

követően jelentkezik a nemzetközi forgalomnagyság. Ebben az irányban a szerbiai belső 

forgalom következtében az utasok csak mintegy 40%-a utazik Szegedre. Ennek következtében 

a 104 km hosszú vonalon az átlagos utazási távolság értéke 46 km. 

A vasárnapi napon felmért 310 utasból 

• az országhatáron összesen 276 fő utazott át, amelyből  

−   87 utas utazási célpontja Szerbia, 

− 189 utas utazási célpontja Magyarország volt, 

• 27 utas Szerbián, s 

•   7 utas Magyarországon belül utazott.  

A vasárnapi utasforgalom iránya már megfordult, szembetűnő a Magyarországra irányuló 

forgalomnagyság, amely a napi forgalom 68%-át jelenti. 

A szerbiai két fő irány nemzetközi, vagyis határt átlépő forgalmát vizsgálva megállapítható, 

hogy nagyságuk közel azonos, csak volumenük a munkanapit meghaladó 

• Szeged – Szabadka relációban 147 utas, 

• Szeged – Óbecse relációban 135 utas 

határátlépése került regisztrálásra. 

A szabadkai, vagyis a 605-ös menetrendi mező vasárnapi megálló mélységű utasforgalmát 

közlekedési irányonként az 38. ábra szemlélteti. 
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38. ábra 

 A 605-ös vonal Szabadka irányú vasárnapi utasforgalmának jellemzői 
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39. ábra 

 A 605-ös vonal Szeged irányú vasárnapi utasforgalmának jellemzői 

A mező vasárnapi utasforgalma volumenében eltérő, de jellegében a munkanapival 

megegyező, vagyis az utazások jelentős része, 75-80%-a Szeged és Szabadka között 

bonyolódik le. A vasárnapi utasforgalomban a munkanapi értékkel közel azonos, 45 km-es az 

átlagos utazási távolság. 

Az Óbecse irányú, megálló mélységű vasárnapi utasforgalmat a 40. ábra szemlélteti. 
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40. ábra 

A 603-as vonal Óbecse irányú vasárnapi utasforgalmának jellemzői 
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41. ábra 

 A 603-as vonal Szeged irányú vasárnapi utasforgalmának jellemzői 

A vonal utasforgalmára jellemző szerbiai belső mozgás vasárnap – a munkanapitól eltérően – 

Óbecse irányában és vonzásában jelentkezett. Szeged irányú forgalomban a szerbiai gyűjtő 

szakasz a meghatározó. A kisebb volumenű belső forgalom következtében nőtt az átlagos 

utazási távolság értéke, s a munkanapit is meghaladó 57 km. 

A vasútközlekedés – a helyzetfeltáró anyagrészben bemutatott szerény szolgáltatási színvonal 

következtében – a felmérés alkalmával is csekély utasforgalmat bonyolított le. 
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Csütörtöki munkanapon a felmért 72 utasból 

• az országhatáron összesen 23 fő utazott át, amelyből  

−   7 utas utazási célpontja Szerbia, 

− 16 utas utazási célpontja Magyarország volt, 

• 45 utas Szerbián belül utazott, míg 

•   4 utas utazási célja Magyarországon belüli volt.  

A felmért utasforgalmi adatok jelentős, közel 70%-os belföldi, jórészt Szerbián belüli 

utasforgalmat jeleznek, s csak kevesen lépik át a határt vonaton, vállalva az átszállási 

kényelmetlenséget, valamint a csatlakozási bizonytalanságot. A magas belföldi utazási arány 

következtében az összesen 48 km hosszú vasútvonalon mindössze 27 km az átlagos utazási 

távolság, amely az autóbusz-közlekedés értékénél lényegesen alacsonyabb. 

A csatlakozás, vagyis a röszkei átszállási lehetőségben rejlő bizonytalanság hatása az 

irányonként eltérő utasforgalom nagyságban is jelentkezik (42. ábra), mivel megközelítően 

kétszer annyi utas érkezik Szerbiából vonaton, mint fordítva. A csatlakozási bizonytalanság 

ugyanis a szerbiai vonatközlekedés megbízhatatlanságából adódik.  
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42. ábra 

A Szeged – Subotica vasútközlekedés csütörtöki utasforgalmi jellemzői 

További ok lehet az is, hogy a Szegedről induló napi három vonat közül csak kettő esetében 

megfelelő az átszállási lehetőség a határon Szabadka felé, ugyanis a délután Szegedről induló 

vonat 15:13-ra érkezik Horgosra, de onnan csak 16:54-kor megy tovább egy másik vonat 

Szabadkára. Ellenirányban mindhárom vonathoz van jó csatlakozás, ezért ezt az irányt többen 

veszik igénybe. 

Vasárnapi napon a felmért 161 utasból 

• az országhatáron összesen 70 fő utazott át, amelyből  

− 19 utas utazási célpontja Szerbia, 

− 51 utas utazási célpontja Magyarország volt, 
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• 73 utas Szerbián belül utazott, míg 

• 18 utas utazási célja Magyarországon belüli volt.  

A vasárnapi vasúti utasforgalmat (43. ábra) is a munkanapit meghaladó, erős belföldi, 

elsősorban szerbiai forgalom jellemzi, amelynek következtében alacsony az átlagos utazási 

távolság értéke; 26 km. Szegedre vasárnap kétszer annyian érkeztek, mint ahányan indultak, 

ez jelzi a nem egynapos utasforgalom dominanciáját. 
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43. ábra 

 A Szeged – Szabadka vasútközlekedés vasárnapi utasforgalmi jellemzői 

A közforgalmú közlekedés keresztmetszeti utasforgalmára összefoglalóan megállapítható, 

hogy a vizsgált területen a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésnek nagyobb szerepe van, 

hisz az autóbuszjáratok két és félszer több utast szállítottak el, mint a vasút. A két felmérési 

napon, az autóbuszon összesen 472, a vonaton 93 határátlépő utas került regisztrálásra. A 

vasárnapi forgalom másfélszer erősebb a csütörtökinél. 

A menetrend szerinti közlekedésben a Magyarországra irányuló utasforgalom az erősebb, 

amely fokozottan igaz a vasárnapi forgalomra. E megállapítás alól kivételt képez az autóbusz-

közlekedés csütörtöki forgalma, amelyben a szerbiai úti célú utazások képviselték az erősebb 

irányt. 

Mind a két közlekedési alágazat vonalvezetésére a hosszabb szerb szakasz a jellemző, 

amelynek eredményeként is jelentkezhetett az erős szerb belföldi forgalom, amely elsősorban 

a vasúti közlekedés sajátossága (értéke 45-70% közötti). 

Az utazási relációk tekintetében az autóbusz-közlekedés területén egyértelműen kiugró értéket 

képvisel a Szeged – Szabadka közötti utazások csütörtöki 55-75%-os és a vasárnapi, még 

ennél is magasabb, 75-80%-os részaránya. Óbecse irányban az utazási relációk megosztottak. 

A vasútközlekedésben a már említett erős szerb belföldi forgalom következtében meghatározó 
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volumenű utazási reláció nem alakul ki. E területen meg kell azonban említeni a csütörtöki 

magas szabadkai induló és a szegedi érkező utasforgalmat. 

3.5.2.2. A célforgalmi felmérés adatainak elemzése 

A keresztmetszeti utasszámlálással egyidőben történt célforgalmi felmérés mintanagysága 

várakozáson felüli volt, mivel az autóbuszjáratokon és a vonatokon, csütörtöki napon 

kikérdezett 239 utas, míg vasárnap 391 utas válaszai képezték a célforgalmi adatbázist (27. 

táblázat). Ez a magas kikérdezettségi arány (keresztmetszeti utasszámlálás adatai 1. táblázat) 

74, illetve 83%-os mintát jelent. 

 csütörtök vasárnap összesen 

autóbusz 184 276 460 

vonat 55 115 170 

összesen 239 391 630 

27. táblázat 

A célforgalmi felmérésben kikérdezett utasok száma  

A célforgalmi felmérés adatai alapján rendelkezésre állnak 

• a megkérdezett utasok státusz szerinti megoszlása, 

• az utazások indoka, gyakoriság szerinti megoszlása, 

• az utazási mód lehetősége és választási kritériuma szerinti megoszlása, 

• a jelenlegi utazási lehetőséggel és menetrenddel kapcsolatos elégedettségi megoszlás. 

Az utasok státusza szerinti megoszlás alakulását felmérési naponként és közlekedési 

ágazatonként a 44. ábra szemlélteti. 
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44. ábra 

A megkérdezett utasok státusza szerinti megoszlás 

Az adatok alapján is jól látszik, hogy a megkérdezett utasok legnagyobb részarányát (53%) a 

tanulók alkotják; a másik meghatározó utas szegmens (32%-kal) a dolgozók. A naponkénti 

megoszlásból kitűnik, hogy a nyugdíjasok szívesebben utaznak hétköznap, hisz arányuk 

csütörtöki napon a magasabb, míg a dolgozók munkaszüneti napon, vagyis vasárnap utaznak 

nagyobb részben. A diákok szintén vasárnap képeznek nagyobb részarányt. 

A felméréskor megkérdezett utasok 2/3-a autóbusszal bonyolította le utazását, a diákok 

mintegy 80%-a is ezt a közlekedési eszközt választotta. A dolgozók mintegy 2/3-a szintén 

autóbusszal érte el úti célját. A nyugdíjasok részaránya a vonaton a nagyobb, hisz ők kevésbé 

érzékenyek az eljutási idő mértékére. 

Az utazás indoka szerinti megoszlás felmérési naponként és közlekedési áganként igen 

eltérő. A felmérési naponkénti megoszlás (45. ábra) alakulásában közös jellemző, hogy 

meghatározó arányú a látogatás célú és az iskolába járással kapcsolatos utazások részaránya. 

A látogatás célú utazások mind a két nap azonos részarányt képviselnek, míg az iskolába 

járással kapcsolatos utazások vasárnap a legnagyobb arányúak, meghaladják a 45%-ot. A 

munkába járással összefüggő utazások mind a két nap közel 10%-os arányúak, így a merev 

keresletet jelentő hivatásforgalmi utazások vasárnap meghaladják az 50%-ot is. Mindenképp 

indokolt megemlíteni az egészségügyi okkal összefüggő utazások csütörtöki részarányát, 

amely 7,4%. 

Közlekedési eszközönként eltérő az utazási indok szerinti megoszlás, amelyet a 28. táblázat 

foglal össze.  
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45. ábra 

 Az utazás indoka szerinti százalékos megoszlás felmérési naponként 
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28. táblázat 

 Az utazás indoka szerinti százalékos megoszlás közlekedési áganként 

Az utazás gyakoriságának megoszlására jellemző, hogy a megkérdezettek több mint fele 

havonként, vagy annál is ritkábban utazik, s akik a rendszeresen utazók csoportját alkotják – a 

heti rendszerességgel, vagy még az annál is gyakrabban utazók – azok a megkérdezettek 

mintegy 1/3 része. Ez azt jelenti, hogy ezen utascsoport utazási jellemzői szolgáltatják a 

fejlesztés alapinformációit. A gyakorisági megoszlást felmérési naponként a 46. ábra 

szemlélteti, míg közlekedési áganként a 29. táblázat foglalja össze. 
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46. ábra 

A közforgalmú utazás gyakorisági megoszlása felmérési naponként 
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29. táblázat 

Az utazási gyakoriság százalékos megoszlása közlekedési áganként 

A közforgalmú közlekedés szervezhetőségét befolyásolja, hogy a kikérdezett utazás egy 

egynapos utazás része, vagyis még aznap visszatérő, avagy sem. Az arány naponként és 

közlekedési áganként nagyon eltérő. A közforgalmú közlekedés területén csütörtökön a 

megkérdezettek 34%-a, míg vasárnap mindössze 17%-a tér vissza ugyanazon a napon a 

kiindulási helyére. 

Vonaton a csütörtöki felmérési napon a megkérdezettek közel 35%-a, míg vasárnap 

mindössze 24%-a bonyolít le egynapos utazást, míg az autóbusz-közlekedésben csütörtökön 
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34%, míg vasárnap még ennél is kisebb részarányban, mindössze 15%-ban egynapos utazások 

a jellemzők. Ez az autóbusz-közlekedésben azt jelenti, egyik irányban az ellenkező irányú 

forgalomnagyság több mint ötszöröse jelentkezik, egyenlőtlen kihasználtságot eredményezve. 

A közforgalmú közlekedés vonzerejének növelése, utasmegtartó képességének szinten tartása, 

de leginkább növelése érdekében meg kell ismerni az utazóközönség véleményét a 

szolgáltatás minőségéről, valamint, hogy az utasok mennyire tekinthetők potenciális 

szolgáltatást igénybevevőknek, vagyis van-e választási lehetőségük utazásuk 

lebonyolításában. Ez utóbbi kérdésre adott válaszok felmérési naponkénti százalékos 

megoszlását a 47. ábra szemlélteti. 
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47. ábra 

Az utazási lehetőség megoszlása felmérési naponként 

Az ábrán jól látszik, hogy a megkérdezett utasok utazási lehetősége 72-75%-ban közforgalmú 

közlekedésre vonatkozik, vagy úgy, hogy egyáltalán nem volt választási lehetősége csak az a 

tömegközlekedési eszköz amelyen kikérdezték (37-44%), vagy a másik közforgalmú jármű 

(27-39%). Azok az utasok (a megkérdezettek 25-28%-a) akiknek a közlekedési alternatívát a 

személygépkocsi képezte, egy kedvezőtlen szolgáltatási színvonal változás esetén, utazásukat 

már nem a közforgalmú közlekedés járműveivel bonyolítják le. A közlekedési áganként eltérő 

százalékos megoszlásokat az 30. táblázat foglalja össze. 
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csütörtök vasárnap csütörtök vasárnap

szgk/motor 23,5 30,3 32,1 28,3

busz 17,6 4,6 60,8 17,5

vonat 17,6 12,3 0,0 9,9

nincs más 41,3 52,8 7,1 44,3

autóbusz vonat
 lehetőség

 

30. táblázat 

Az utazási mód választási lehetőségének százalékos megoszlása közlekedési áganként 

Amennyiben az utasnak az utazás módjára volt választási lehetősége (a megkérdezett utasok 

59-60%-ának volt), fontos tudni, hogy milyen szempont alapján választott. Erre a kérdésre 

3 választ is lehetett adni, fontossági sorrend nélkül. A megoszlási százalékokat 48. ábra 

szemlélteti. 
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48. ábra 

Az utazási mód választási kritériumainak megoszlása felmérési naponként 

Felmérési naponként minimális eltérés van a módválasztás okaiban. Leszámítva a legnagyobb 

részarányt (40-41%) képviselő „nincs más lehetőség”-et, legtöbben (15-18%) a közlekedés 

árát jelölték meg választási kritériumként. Másik fontos szempont a kényelem volt, átlag 

12%-ban. A gyorsabb eljutás a vasárnapi utazásoknál jelentkezett nagyobb arányban (15%). 

Közlekedési áganként (31. táblázat) jelentős eltérések tapasztalhatók. Az autóbusz-

közlekedést választók mintegy felének nincs más lehetősége utazása lebonyolítására, 

ugyanakkor választásuk a legkedvezőbb ár (13,8-15,6%) és a kényelem (10,4-11,1%) miatt 

esett e közlekedési formára. A vasutat választók körében csütörtöki napon leggyakoribb ok az 

ár (38,7%) volt, majd a kényelem és a megállóhely kedvezősége jelentett választási indokot. 

Vasárnap viszont a gyorsabb eljutást biztosító vonatot választották 28%-ban a hétvégi közúti 

határállomáson tapasztalható jelentős zsúfoltság okozta hosszabb autóbusz menetidő miatt. 
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csütörtök vasárnap csütörtök vasárnap

egyéb ok 2,9 7,0 3,2 3,2

legkedvezőbb ár 15,6 13,8 38,7 16,8

jobb menetrend 9,1 5,5 9,7 13,7

gyorsabb 9,9 11,3 16,1 28,4

megállóhely kedvezőbb 7,4 3,4 19,4 7,4

kényelmesebb 11,1 10,4 9,7 16,8

nincs más lehetőség 44,0 48,6 3,2 13,7

autóbusz vonat
Módválasztási ok

 

31. táblázat 

A közlekedési mód választási ok szerinti megoszlása közlekedési áganként 

Szintén három válasz volt adható a választott utazási mód egyes jellemzőjével szembeni 

elégedetlenségre. 

Ebből a kérdéskörből négy választ érdemes kiemelni. Az egyik, hogy a szolgáltatás minden 

paraméterével elégedett utasok aránya minimális, 4-7%, vagyis jelentős az igény a 

szolgáltatás fejlesztésére. A másik három kiemelt elégedetlenségi paraméter meghatározza a 

javítandó területet. Mind a háromra jellemző, hogy arányuk a többi paraméterhez 

viszonyítottan kiugróan magas, valamint mind a két felmérési napon közel azonos értéket 

képviselnek. A leggyakrabban feltüntetett elégedetlenségi paraméter a járatsűrűség 26-27%-

ban, majd ezt követte a közlekedés szolgáltatójától független paraméter a határellenőrzés 

hossza 24-24%-ban, és az ettől nem független menetidő/gyorsaság 15-17%-ban. Az 

elégedetlenségi arányokat a 49. ábra szemlélteti. 
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49. ábra 

Az utazás egyes jellemzőivel szembeni elégedetlenség megoszlása felmérési naponként 

 

A közlekedési ágankénti megoszlást a 32. táblázat foglalja össze. 

csütörtök vasárnap csütörtök vasárnap

járatsűrűség 27,10 25,30 22,00 32,60

határellenőrzés hossza 24,50 26,70 19,50 13,00

menetidő/gyorsaság 16,00 11,90 22,00 28,30

információ a járatról 5,60 6,30 19,50 2,20

jegyár 4,10 6,80 0,00 5,40

jármű kényelme 3,00 2,30 4,90 0,00

elégedett a körülményekkel 7,10 5,40 2,40 0,00

egyéb 7,10 8,50 4,90 1,10

nincs válasz 5,60 6,80 4,90 17,40

autóbusz vonat
utazási jellemzők

 

32. táblázat 

Az elégedetlenség százalékos megoszlása közlekedési áganként 

Az autóbusz-közlekedés területén a legnagyobb elégedetlenség ugyancsak a járatsűrűségre, a 

határellenőrzés időtartamára és a menetidő hosszára vonatkozott, míg a vasútközlekedésben a 

határellenőrzés helyett az információ hiánya képviselte a magasabb részarányt főleg 

csütörtökön, mivel ezen a napon kimaradt, vagy jelentős késéssel közlekedő szerb vonat 

nehezítette a határátlépést. 
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Külön vizsgálatot igényelt az utasok azon része, akiknek utazásuk lebonyolítására a 

személygépkocsi is lehetőségként felmerült, vagyis feltehetően rendelkeztek vele, s így egy 

nem megfelelő színvonalú közforgalmú közlekedés esetén könnyen egyéni közlekedést 

választanak. A megkérdezett utasok 41-46%-a jelölte meg alternatívaként a 

személygépkocsival történő utazás lehetőségét, ugyanakkor mégis közforgalmú közlekedési 

eszközön utazott. A választás okaként kiemelkedő arányban a kedvezőbb árat jelölték meg. 

Ugyanakkor legnagyobb arányban a járatsűrűséggel, a menetidővel és a határellenőrzés 

hosszával voltak elégedetlenek. Ez a vizsgálati eredmény egyértelműen kimutatta, hogy 

közforgalmú közlekedési jellemzők színvonalának javításával lehet a legjobban átirányítani az 

utasokat az egyéni közlekedésről. 

A jelenlegi menetrenddel szembeni elégedettség megítélésénél (50. ábra) már kedvezőbb a 

kép, mintha az utasok elfelejtették volna a néhány kérdéssel korábbi minősítésüket, amikor is 

a legnagyobb elégedetlenséget a menetrendi elemekkel (járatsűrűség, menetidő) szemben 

jeleztek. Ennél a kérdésnél viszont a megkérdezettek mintegy 2/3-a elégedettséget jelzett, s 

mindössze 3-4,5% volt elégedetlen. 
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50. ábra 

A jelenlegi menetrenddel szembeni elégedettség megoszlása felmérési naponként 

 

Az elégedettség megítélése közlekedési áganként (33. táblázat) is a korábbi minősítésekkel 

ellentmondást tükröz. 
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csütörtök vasárnap csütörtök vasárnap

elégedett 76,0 66,4 60,9 65,7

nem elégedett , korábbi indulás 12,3 12,6 26,1 8,6

nem elégedett, későbbi indulás 8,9 15,3 8,6 25,7

elégedetlen 2,8 5,7 4,4 0,0

autóbusz vonat

 

33. táblázat 

A jelenlegi menetrenddel szembeni elégedettség százalékos megoszlása közlekedési áganként 

A minősítő kérdéseken túl a határon átnyúló közlekedés fejlesztésére utasjavaslati lehetőséget 

is biztosítottunk, amelyre összefoglalóan a következők válaszok érkeztek: 

• autóbusz-közlekedés 

− hálózat 

− a szegedi vasútállomás érintése, 

− a két határ közötti buszjárat, 

− szerb oldalon határra közlekedő autóbusz járatok beindítása, 

− menetrend 

− általában a járatsűrűség növelése, 

− csütörtökön, pénteken több járat, 

− hétvégeken több járat, 

− délelőtt sűrűbb közlekedés, 

− 2 óránkénti autóbusz-közlekedés, 

− reggeli járat Zenta felé, 

− Szegedről Szabadkára délelőtt, délután (főleg 16-17 óra között) és este több járat, 

− reggel 7 órai érkezés Szegedre, 

− színvonal 

− az utastájékoztatás nem kielégítő, hiányzik a menetrend közzététele, 

− a járatok gyakran zsúfoltak,  

− egyéb 

− határátkelésnél külön menetrend szerinti autóbusz-közlekedési sáv és kapu, 

− hosszú a határellenőrzés, 

− a határ megszüntetése, 

− régi röszkei határátkelő megnyitása, 

− a határon történő átgyaloglás megszüntetése, 

− Tisza-híd megépítése a Szeged-Temesvár vonalon 

• vasútközlekedés 

− hálózat 

− Óbecse és Szeged közötti vasútközlekedés beindítása, 

− menetrend 

− bizonytalan a csatlakozás, 
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− gyakran kimarad a szerb vonat, 

− rendszeresség, megbízhatóság javítása, 

− hétköznap 19:30 körül vonat, 

− Kanizsa-Szeged között több vonat, 

− általában sűrűbb közlekedés, 

− színvonal 

− Röszkén történő átszállás megszüntetése, 

− lassú a vasúti közlekedés, 

− infrastruktúra 

− vasúti pálya felújítása a szerb oldalon, 

− rossz a vonat, 

− egyéb 

− határ megszüntetése 

 

A célforgalmi interjúk alapján arra is választ kaptunk, hogy az utasok utazási igényei milyen 

relációkban alakultak ki, mennyire felel meg a közforgalmú közlekedési eszközök 

vonalvezetése ezeknek az igényeknek. 

A célforgalmi interjúból meghatározott vizsgált területi szintű utazási mátrixot egy speciális 

eljárással felszoroztuk a tényleges keresztmetszeti felmérés alapján. A felszorzás a 

vonalankénti forgalmak mátrixa alapján történt úgy, hogy az utazások folyamatosságát 

feltételeztük, amelynek következtében a  

• munkanapi 324 utazásszám helyett 315
24

 utazást,  

• a vasárnapi 471 utazásszám helyett 459 utazást 

regisztrálnak a mátrix adatai. 

A célforgalmi felmérés utazási láncra vonatkozó adataiból választ kapunk az utazás 

lebonyolítására is, pontosabban, hogy közvetlen, vagy átszállással realizálódott-e az utazás 

(34. táblázat). 

          

utazás lebonyolítása csütörtök vasárnap 

közvetlen 84,1 80,3 

egyszeres átszállás 10,5 16,6 

kétszeres átszállás 5,4 3,1 

34. táblázat 

Közvetlen és átszállásos utazások aránya (%) 

                                                 

24
 A mátrix elemszáma a kezelhetőség érdekében nem tartalmazza az összközlekedés 

(egyéni+tömegközlekedési) szintű 10 főnél alacsonyabb településenkénti kiinduló utazásokat. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy az autóbusz- és a vasútközlekedés célforgalmi mátrix elemei között vannak egy-két fős relációk, 

ugyanakkor hiányoznak ilyen nagyságrendű relációk, mivel azok összközlekedési forgalma nem éri el a 10 főt. 
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Az utazások jelentős része (80-84%) közvetlenül történt, amely alapvetően a vizsgált területen 

belüli utazásokra jellemző. Az átszállásos utazások viszonylag magas arányát a kényszerű 

röszkei vasúti átszállás magyarázza. 

A közlekedési ágankénti és felmérési naponkénti célforgalmi mátrixokat a 4. melléklet 

tartalmazza. 

A közforgalmú közlekedés utazásaira egységesen jellemző, hogy az utazások jelentős része 

(87-90% között) a vizsgált területen belül bonyolódik le, s csak kis részarányt képvisel a 

vizsgált területre kívülről érkező, vagy oda irányuló forgalom. 

Az autóbusz-közlekedés célforgalmi utazási jellemzői: 

• mind a két felmérési napon meghatározó Szeged utasvonzó- és kibocsátó hatása, 

• Szabadka utaskibocsátó hatása a vonzót meghaladó mértékű, 

• a legjelentősebb utasforgalmi relációk (oda-vissza irányban) 

− munkanapon 

− Szeged – Szabadka 67 utazás/nap, 

− Szeged – Zenta  37 utazás/nap, 

− Szeged – Magyarkanizsa 29 utazás/nap, 

− Szeged – Horgos  22 utazás/nap, 

− Óbecse – Szeged  12 utazás/nap, 

− vasárnap 

− Szeged – Szabadka 104 utazás/nap, 

− Szeged – Zenta    34 utazás/nap, 

− Szeged – Magyarkanizsa   29 utazás/nap, 

− Szeged – Ada     20 utazás/nap, 

− Szeged – Horgos    14 utazás/nap. 

A vasútközlekedés célforgalmi utazási jellemzői: 

• a vasútközlekedésre a magas szerb belső forgalmi arány a jellemző, csütörtökön 38%, 

vasárnap 54%, 

• Szeged utasvonzó- és kibocsátó hatása az autóbusz-közlekedésnél kisebb arányú, 

• a legjelentősebb utasforgalmi relációk (oda-vissza irányban) 

− munkanapon 

− Szabadka– Horgos 29 utazás/nap, 

− Szabadka – Szeged 16 utazás/nap, 

− vasárnap 

− Szabadka – Szeged 31 utazás/nap, 

− Horgos – Szeged  30 utazás/nap, 

− Szbadka– Horgos  30 utazás/nap. 
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3.5.2.3. A határátlépés időtartama 

A járatok tervezésénél a szolgáltatók a határon történő átkelésre menetrendi mezőnként és 

szolgáltatónként eltérő időtartamot építettek be a menetrendbe, történt mindez annak ellenére, 

hogy a határátlépés ugyanazon a határállomáson történik. A határlépés menetrendi 

időtartamára 25, 30 és 40 percek kerültek meghatározásra, amely értékek természetesen a 

határforgalom nagyságától és a szükséges vizsgálatok mélységétől függően változnak. 

A két napos felmérés határátlépési adatai alapján levonható tapasztalatok a következők: 

Horgoson a szerb oldalon csak az irányonkénti forgalomban eltérő az átlépés időtartama, de 

minden esetben a menetrendben feltüntetett időtartamon belül volt a tényleges idő. Az átlag 8 

perc, míg az átlépés maximális időtartama 25 perc. 

Röszke a schengeni övezet külső határa, s a határátlépési vizsgálat mélységét EU-s előírás 

határozza meg. A határvizsgálatok mélysége és a forgalom nagysága együttesen 

eredményezik a határátlépés időtartamát. Így az értékek szezonális ingadozása jelentős. 

Munkanapon átlag 16 perc alatt át lehet lépni a magyar határt, amelynek szélső értékei 6 és 29 

perc. Vasárnap a jelentősebb forgalomnagyság következtében az átlagos átlépési időtartam 38 

perc, amely már a menetrendi időértéket sok esetben meghaladó mértékű, ugyanakkor 75, 79 

perces határátkelési időtartamok is regisztrálásra kerültek. 

A rendőrség tapasztalatai szerint a június és szeptember között a fentinél jóval hosszabb 

várakozási idők is előfordulhatnak a nagy nemzetközi forgalom miatt (Nyugat-Európából 

hazatérő szerb és török vendégmunkások). Ekkor 2-3 órás várakozás is előfordulhat mind a 

Szerbiába belépésnél, mind pedig a Magyarországra belépésnél. 
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3.5.3. Közúti számlálás és kikérdezés eredményeinek bemutatása 

A forgalomlefolyás vizsgálatának és az utazási szokásjellemzők megismerésének céljából két 

helyszínen végeztünk méréseket. A Röszke – Horgos és a Tiszasziget –Gyála 

határállomásokon egy átlagos hétköznap és egy munkaszüneti napon tartott kétirányú 

forgalomfelvételek adatai átfogó képet nyújtanak a két ország között közlekedő és a határt 

átlépő járműforgalom időbeni lefolyásáról és járműtípusonkénti, illetve nemzetiségi 

összetételéről. A célforgalmi kikérdezések során az utazási szokásairól, a gyakoriságról és az 

utazási szokásokról kaptunk információkat. A mérések pontos helyszíneit az 51. ábra mutatja 

be. 

51. ábra 

A DitranS tanulmány keretében végzett közúti forgalomfelvételek jellemzői 

A jelenlegi felmérés során külön-külön kategóriákba soroltuk és számláltuk meg a 

személygépkocsikat, a mikrobuszokat, a kistehergépjárműveket, az autóbuszokat, a 

motorkerékpárt, illetve segédmotor-kerékpárt, a kerékpáros és a gyalogosforgalmat. A 

közepes- és nehéztehergépjármű-forgalom felvételét és összetételének vizsgálatát a 

tanulmányban foglalt szempontok nem tették szükségessé, ezért a felmérési napokon nem 

mértük fel a határforgalomban közlekedő 3,5 tonnánál nehezebb áruszállító járműveket. 
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A felmért járműveket az egyes kategóriákon belül három különálló csoportba osztottuk a 

rendszámon található országjelzés alapján, magyarra, a szerbre és az egyéb országra. 

Mindkét helyszín tekintetében a forgalomfelvételeket egy-egy átlagos tavaszi hétköznapon, 

illetve munkaszüneti napon 2012. március 29-én, csütörtökön és 2012. április 1-én vasárnap 

végeztük, a röszkei határon mindkét nap egységesen reggel 06.00 és este 20.00 óra között, 

míg a tiszaszigeti helyszínen reggel 08.00 és délután 16.00 óra között. Mindkét napon a 

Magyarországról Szerbia felé tartó forgalmat a határállomás magyar oldalán a KTI által 

megbízott számlálóbiztosok, míg a Szerbiából Magyarország felé haladó járműveket a szerb 

oldalon a szerb partner által megbízott személyzet számlálta meg. 

3.5.3.1. Röszke –Horgos  határátkelőhelyen lebonyolított mérések ismertetése 

A csütörtöki mérés során az összes kategóriát figyelembe véve az autópályás 

határátkelőhelyen összesen 3354 határátlépés történt (a forgalom összetételét a 52. ábra 

szemlélteti). A legnagyobb számban személygépkocsival lépik át a határt, a 3083 db 

személygépkocsi a felmért forgalom több mint 90%-át teszi ki.  

A reggeli óráktól kezdve a forgalom kismértékű, óránként ingadozó értéket mutató, de 

folyamatos növekedése tapasztalható, mely átlagosan 215 átlépés/órás (továbbiakban: á/ó) 

értéket jelent. Délután 16.00 óra után átlagosan eléri az 300 á/ó értéket, a legnagyobb 

forgalom 18.00 és 19.00 óra közötti időszakban mutatkozik 320 á/ó-val. A napi határátlépések 

órás átlaga 240 á/ó értéket mutat. Az egyes kategóriák órás forgalmi adataiban kisebb-

nagyobb megugrások észlelhetők, például a 16.00-17.00 óra közötti időszakban 19 kerékpáros 

lépi át a határt, ami a mérésnapi érték közel 35%-a, de ezen ingadozások a tanulmány 

szempontjából irrelevánsak. 
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Röszke - Horgoš (Horgos) határátkelőhely forgalmának összetétele 
(2012.03.29 csütörtök)

 

52. ábra 

Röszke - Horgos határátkelőhely forgalmának összetétele (2012.03.29 csütörtök) 

Az irányonkénti adatok azt mutatják, hogy a már említett délutáni keresztmetszeti 

forgalomnövekedést a Szerbia felé tartó irányban haladó járművek okozzák. A mérés utolsó 
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négy órájában a határátlépők száma eléri a mérésnapi értékek felét. A megfigyeléseink alapján 

kijelenthető, hogy minden járműkategóriában erősebb volt a Horgos irányába tartó forgalom.  

A mérési időintervallumban a Szerbiából Magyarország irányába tartó forgalomban a 

határátlépések száma 1493 volt, míg az ellenkező irány esetében 25%-al többet, 1861 

határátlépést regisztráltunk.  

A Szerbiába tartók közül a szerb és az egyéb ország állampolgárainak száma közel 

megegyező értékű 40-40% körüli, ugyanakkor a Magyarországot Horgos irányába elhagyók 

közül csak minden ötödik magyar. Röszke irányában a nemzetiségek szerinti megoszlás 

adatai szerint az átlépők 57%-a szerb, 28%-a egyéb nemzet állampolgára, míg a magyar 

nemzetiségűek aránya csak 15%. Ha csak a magyar és a szerb határon átutazók arányait 

vesszük figyelembe, akkor Szerbia felé kétszer, míg Magyarország felé közel négyszer több 

szerb nemzetiségű utazik, mint magyar. 

A Röszke felől Horgos felé vezető irányban (53. ábra) a magyar nemzetiségű, határt átlépő 

forgalom a délelőtti órákban 07.00 és 11.00 óra és 16.00 és 18.00 óra között jellemző, 44 á/ó-

s csúcsértékét a 12.00-13.00 óráig terjedő intervallumban éri el. A szerb átkelők száma 20.00 

óráig folyamatosan emelkedik, a mérés utolsó órájában eléri a 111 á/ó értéket. Az egyéb 

nemzetiségű forgalom kisebb-nagyobb kiugrásokkal folyamatosan növekvő tendenciát mutat, 

a délelőtti átlag 43 á/ó értékéről 12.00 órától kezdődően tovább emelkedik, és a szerb 

nemzetiségű forgalomhoz hasonlóan a mérés utolsó órájára éri el a maximumát (77 á/ó).  
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53. ábra 

Röszke felől Horgos felé tartó óránkénti forgalom nemzetiségi összetétele 

 (2012.03.29 csütörtök) 

A Magyarország felé tartó irányban (54. ábra) a délelőtti órás forgalmak lefolyását a szerb 

átkelők számának ingadozásai írják le. A mérési napon 06.00-16.00 óráig a szerb forgalom 

dominál, számuk megegyezik a magyar és az egyéb nemzetiségű határátlépők számával, míg 

a mérés utolsó négy órájában az egyéb megkülönböztetett forgalom erősödik meg. Az órás 

maximum értékek a magyar nemzetiségű átlépők esetében 10.00 és 11.00 óra között (32 á/ó), 

a szerbek esetében 09.00 és 10.00 óra között (98 á/ó), míg az egyéb átlépőknél a csúcsórai 

érték 18.00 és 19.00 óra közé esik (65 á/ó). 
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54. ábra 

Horgos felől Röszke felé tartó óránkénti forgalom nemzetiségi összetétele 

 (2012.03.29 csütörtök) 

Összességében a határátkelőhelyen a nemzetközi forgalom mellett a szerb átkelők száma a 

jelentős mértékű, Magyarország felé a délelőtti órákban, míg a délutáni időszakban inkább 

Szerbia felé erősödik fel. A magyar forgalom csak a reggeli órákban erősebb, mint a szerb 

forgalom, Szerbia irányába. 

A vasárnapi mérés során az összes kategóriát figyelembe véve a nemzetközi 

határátkelőhelyen összesen 4281 határátlépés történt (a forgalom arányait az 55. ábra mutatja 

be), mely a hétköznapi értékhez képest, átlagosan 28%-os többletforgalmat jelent. 

A felmérés ideje alatt a határátlépések óránkénti átlaga meghaladta a 300 á/ó értéket, mely a 

csütörtöki napon mért értékhez képest közel 20%-os növekedés. A határátlépésre jelentkezők 

száma a reggeli óráktól kezdve folyamatosan növekszik, a délutáni órákban hullámzó, a 12.00 

óra utáni időszak átlaghoz (340 á/ó) képest akár 30%-os eltérések is megfigyelhetők az órás 

forgalmakban. A vizsgált kategóriákon belül a forgalom viszonylag egyenletes lefolyású, a 

mikrobuszok és az autóbuszok esetében erősebb forgalom volt tapasztalható a mérés második 

felében.  

Kiemelkedő mértékű a 16.00-17.00 óra közötti időszakban a határt átlépő gyalogosok száma 

(28 személyből 25 fő Röszke irányába gyalogolt), mely a mérésnapi értéknek közel 38%-a. A 

helyszíni megfigyeléseink szerint a kimagasló értéket a Szerbia felől Magyarországra érkező 

diákok magas száma okozza, akik a határ szerb oldalra Szerbia felől személygépkocsival 

érkeznek, és gyalog átsétálnak egészen a magyar határnál a vámvizsgálat helyszínéig, majd 

onnan a határt átlépve szállnak fel a menetrend szerint Röszke, oh. és Szeged, sut. áll. közötti 

viszonylatban közlekedő Tisza Volán által üzemeltetett autóbuszokra. 
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55. ábra 

Röszke - Horgos határátkelőhely forgalmának összetétele (2012.04.01 vasárnap) 

Az irányonkénti adatokból látható a Magyarország felé tartó irányban reggel 9.00-12.00 óra, 

illetve a délután 15.00-17.00 óra közötti időszakban erősödik fel a járműforgalom, míg 

Szabadka felé haladók esetében a nap folyamán egyenletesen növekszik a forgalom kisebb-

nagyobb órás ingadozással. 

A felmért forgalom Szerbiából Magyarország irányába vasárnap 1820 volt, míg az ellenkező 

irány esetében 35%-kal több, 2461 határátlépés történt. 

Szerbia felé a nemzetiségek szerinti megoszlás adatai mutatják, hogy a határt vasárnap 

átlépők 32%-a szerb és csak 11%-a magyar, míg a határátkelő nemzetközi forgalmat 

bonyolító funkciójából kifolyólag munkaszüneti nap lévén, számottevő mértékű, 57% az 

egyéb nemzetiségű járművek aránya. A Magyarországra tartók közül a szerb és a magyar 

állampolgárok száma megegyezik az egyéb nemzetiségű határátlépőkével, míg az átlépők 

közül csak minden hetedik magyar nemzetiségű. 

A szerb irányba tartók órás forgalmában (56. ábra) a reggel 06.00 és 13.00 óra között az 

egyéb nemzetiségű forgalom dominanciája figyelhető meg, 60-139 á/ó értékkel, a 

csúcsórában az irányforgalom 78%-át alkotja. A szerb nemzetiségű átkelő forgalom 11.00 

óráig gyakorlatilag jelentéktelen mértékű, onnantól kezdve 19.00 óráig kisebb ingadozásokkal 

folyamatosan növekszik, a csúcsórai 156 á/ó-s értékre. A magyar nemzetiségű átkelők száma 

a mérés idején viszonylag alacsony, 10 és 33 á/ó érték között ingadozik. 
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56. ábra 

Röszke felől Horgoš (Horgos) felé tartó óránkénti forgalom nemzetiségi összetétele 

 (2012.04.01 vasárnap) 

A Röszke felé (57. ábra) tartó irányban, a reggeli óráktól kezdődően kora délutánig bezárólag 

a szerb nemzetiségű forgalom dominanciája figyelhető meg a napi átkelések számának közel 

75%-a ezekre az órákra koncentrálódik. Az egyéb forgalom folyamatosan erősödő képet 

mutat, 12:00 óráig 76 á/ó-s értékre növekszik. Kisebb stagnálást követően a napi csúcsórai 

értékre ugrik fel (143 á/ó), majd lecsökken a mérésnapi átlagnál kicsit magasabb, 80 á/ó-s 

értékre. A magyar forgalom a déli órákig nem számottevő mértékű, 13.00 órától kezdődően 

kiegyenlítődik a szerb forgalommal. A napi irányforgalmat a délelőtti órákban a szerb 

nemzetiségű forgalom befolyásolja, míg a délutáni időszakban az egyéb forgalom nagysága 

már meghaladja a magyar és szerb forgalom összességét is.  
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57. ábra 

Horgos felől Röszke felé tartó óránkénti forgalom nemzetiségi összetétele  

(2012.04.01 vasárnap) 

Az órás forgalmak a csütörtöki forgalomhoz hasonló képet mutatnak, ugyanakkor a 

munkaszüneti napon mindkét irány forgalmában észrevehetően megnő az egyéb nemzetiségű 

forgalom aránya, bizonyos időszakokban torlódást is okozva, de jelentős mértékű növekedést 

inkább a Szerbiába tartó forgalom esetében okoz. 
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A csütörtöki méréshez képest vasárnap mindkét irányban megduplázódott az egyéb 

nemzetiségű járművek száma, ugyanakkor a magyar személygépjárműveké mindkét irányban 

csökkenést mutat, míg a szerb nemzetiségűek esetében csak a Szerbia felé tartó forgalomban 

mutatható ki minimális, közel 8 %-os növekedés. A munkaszüneti nap célforgalmában a 

Szerbia felől érkezők tekintetében minimálisan lecsökken a Szegedre tartók aránya, hasonló 

mértékben, mint amennyivel növekszik a Budapestre tartó forgalom. A vasárnapi mérés során 

felére csökkent a térségen kívülre irányuló utazás. 

3.5.3.2. Tiszasziget –Gyála határátkelőhelyen lebonyolított mérések ismertetése 

A csütörtöki mérés során az összes kategóriát figyelembe véve a kisforgalmú 

határátkelőhelyen összesen 242 határátlépés. A vizsgált keresztmetszeten a legnagyobb 

számban személygépkocsival lépik át a határt, a 220 db személygépkocsi a felmért 

forgalomnak közel 91%-át teszi ki. A maradék forgalmat (9%) a 19 db kerékpáros, 2 db 

motorkerékpár és 1 db mikrobusz összessége adja.  

A reggel 08.00 és 09.00 óra közötti 57 á/ó-s csúcsértékről, óráról órára folyamatosan 

csökkenő tendenciát mutat, majd délelőtt 11.00 óra utánra beáll egy átlagos 22 á/ó-s értékre, 

míg a napi átlagos, határt átlépő forgalom 30 á/ó. A határnyitás órájában tapasztalható 

forgalomnövekedést a kialakult reggeli forgalom torlasztó hatása okozza. Az irányonkénti 

adatokból kiderül, hogy a Magyarország felé tartó forgalom összességében kétszerese a 

Szerbia felé tartó forgalomnak. Az óránkénti forgalomlefolyás mindkét irány tekintetében 

arányaiban egyenletesnek mondható, eltérést csak a 15.00 és 16.00 óra közötti Tiszasziget felé 

vezető forgalomban vehető észre (a másik irány forgalmának ötszöröse). A megfigyeléseink 

alapján kijelenthető, hogy a kerékpár kategóriát kivéve minden egyes járműkategória esetében 

erősebb volt a Magyarországra tartó forgalom. 

A mérési idő alatt a Szerbiából Magyarország irányába tartó forgalom esetében a 

határátlépések száma 155 volt, míg az ellenkező irány esetében 43%-al kevesebb, 87 

határátlépés történt, a mérési napon gyalogosforgalmat nem regisztráltunk, melynek fő oka 

lehet a magyar oldalon a legközelebbi település, Tiszasziget község, határtól való 

távolságának nagysága (4 km). 

A Szerbiába tartók közül a magyarok aránya közel 70%, ugyanakkor Magyarországot Gyála 

irányába elhagyók közül csak minden harmadik szerb. Gyála irányában a nemzetiségek 

szerinti megoszlás adatai alapján az átlépők 53%-a szerb, 46%-a magyar állampolgár. 

Mindkét irány tekintetében az egyéb nemzetiségűek aránya alig éri el az 1 %-ot. 

A csütörtöki mérés során a Szerbia felé tartó forgalmat (58. ábra) a magyar személygépkocsik 

befolyásolják, a határnyitástól kezdődően (reggel 08.00 óra) 11.00 óráig a napi magyar 

forgalom közel 70%-a, ezen belül, 08.00 és 09.00 óra között a 40% zajlik le. A szerb 

forgalom órás csúcsértéke 12.00 és 13.00 óra közé esik (7 á/ó).   
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58. ábra 

Tiszasziget felől Gyála felé tartó óránkénti forgalom nemzetiségi összetétele (2012.03.29 csütörtök) 

Az ellenkező irány forgalmában (59. ábra) a szerb nemzetiségű forgalom a reggel 08.00 és 

10.00 óra közötti intervallumban erősebb, majd az ezt követő két órában a magyar forgalom 

duplája a szerb forgalomnak. A délutáni órákban 15.00 óráig újra a szerb forgalom erősödik 

meg, míg 15.00 és 16.00 között újra több magyar nemzetiségű lépi át a határt. 
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59. ábra 

Gyála felől Tiszasziget felé tartó óránkénti forgalom nemzetiségi összetétele 

 (2012.03.29 csütörtök) 

Összességében a Szerbia felé vezető oldalon a délelőtti órák forgalmát a magyar forgalom 

határozza meg, míg mindez a délutáni időszakra kiegyenlítődik a két ország állampolgárai 

között. A másik irányban a forgalom összetétele kisebb-nagyobb eltérésekkel, de átlagosan 

azonos arányú a szerb és a magyar járművek viszonylatában. 

A vasárnapi mérés során az összes kategóriát figyelembe véve a Tiszasziget –Gyála 

határátkelőhelyen összesen 443 határátlépést regisztráltunk. A vizsgált határállomáson, a 

forgalmi funkciójából adódóan, a legnagyobb számban személygépkocsival lépik át a határt, a 

220 db személygépkocsi a felmért forgalomnak a 93%-át alkotja. A maradék 7% forgalmat a 

9 db mikrobusz, az 1 db kistehergépkocsi, a 17 db kerékpáros, illetve 4 fő gyalogos 

összessége adja. 
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A reggel 08.00 és délután 14.00 óra között egyenletes fogalom bonyolódik a 

határátkelőhelyen, átlagosan 45 á/ó-s érték környékén mozogva. A mérés utolsó két órájában, 

az átlagban 86 á/ó-ra növekedett forgalmat a Magyarország felé irányuló legfőképpen szerb 

nemzetiségű járművek okozzák. Az irányonkénti adatok szerint, a Magyarország felé tartó 

forgalom összességében másfélszerese a Szerbia felé tartó forgalomnak. Az óránkénti 

forgalomlefolyás mindkét irány tekintetében arányaiban egyenletesnek mondható, eltérést 

csak a már említett 14.00 és 16.00 óra közötti Tiszasziget felé vezető forgalomban jelenik 

meg (a másik irány forgalmának kétszerese). 

A mérés ideje alatt a Szerbiából Magyarország irányába tartó forgalom esetében a 

határátlépések száma 266 volt, míg az ellenkező irány esetében mindösszesen 177 

határátlépés történt. 

A Szerbiába tartók közül a magyarok aránya 55%, a szerbeké 44%. Gyála irányában a másik 

irányhoz viszonyítva minimális eltérés mutatkozik, a nemzetiségek szerinti megoszlás adatai 

szerint az átlépők 47%-a szerb, míg 52%-a magyar állampolgár. Mindkét irány tekintetében 

az egyéb nemzetiségűek aránya megközelíti az 1 %-ot. 

A munkaszüneti napon felmért, Gyála felé tartó forgalomban (60. ábra) 08.00 és 12.00 óra 

közötti időszakban gyakorlatilag a szerb forgalom a meghatározó (15-20 á/ó), ezzel szemben 

13.00 és 16.00 óra között a magyar forgalom dominál (16-24 á/ó). A 12.00 és 13.00 óra 

közötti időszakban kiegyenlítődő magyar és szerb forgalom összessége (16 á/ó) sem éri el a 

napi átlag, 22 á/ó-s értékét. 
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60. ábra 

Tiszasziget felől Gyála felé tartó óránkénti forgalom nemzetiségi összetétele (2012.04.01 vasárnap) 

A Tiszasziget felé tartó irányban (61. ábra) a magyar forgalom órás értéke folyamatosan 

növekszik, majd a napi magyar nemzetiségű átkelő forgalom átlagértéket (12 á/ó) jócskán 

meghaladva, a szerb forgalom kétszeresére ugrik fel, 36-40 á/ó értékre. Az vizsgált irány napi 

összforgalmának 43%-a, míg a magyar járműveknek az 55%-a a mérés utolsó órájában lépi át 

a tiszaszigeti határt Magyarország irányába. 
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61. ábra 

Gyála felől Tiszasziget felé tartó óránkénti forgalom nemzetiségi összetétele 

 (2012.04.01 vasárnap) 

Összességében délelőtt négy óra alatt a Szerbia felé tartó jelentős magyar forgalom nagy 

valószínűséggel az ellenkező irányba délután, leginkább a mérés utolsó két órájában érkezik 

vissza Magyarországra. 

A csütörtöki méréshez képest vasárnap Szerbia felé nőtt a szerb utazók aránya, az ellenkező 

irányban viszont csökkent. A határátkelőhelyet jellemzően inkább a munkaszüneti napon 

veszik igénybe, főleg a személygépkocsival és kerékpárral utazók, csütörtökön a délelőtti 

órákban, vasárnap viszont a délutáni órákra erősödik fel a határállomás forgalma. 

A munkaszüneti nap célforgalmában a Szerbia felől érkezők tekintetében lecsökken a 

Magyarkanizsáról és Zentáról kiinduló utazások aránya, ezzel ellentétben viszont a forgalom 

jobban eloszlik a kisebb települések között. A vasárnapi mérés során szintén csökken a 

Szegedre és Tiszaszigetre tartó forgalom. 

 

3.5.3.3. A célforgalmi felmérés adatainak elemzése 

A célforgalmi kikérdezéseket a röszkei és a tiszaszigeti keresztmetszeti forgalomfelvétellel 

párhuzamosan, de csak az egyik irányban, a Szerbia felől Magyarország irányába belépésre 

várakozó kizárólag magyar és szerb nemzetiségű járművek és személyek között bonyolítottuk 

le. A szerb nemzetiségűek közül a kiemelt településekre bejegyzett rendszámmal rendelkező 

járműveket (a figyelembe vett községek listáját lásd az 5. mellékletben) a határ szerb oldalán 

a szerb partner, a magyar nemzetiségűeket, illetve a határ másik oldalán ki nem kérdezett 

szerbeket pedig a magyar oldalon a KTI által megbízott kérdezőbiztosok kérdezték ki. A 

mérések során kitöltött felmérőlapok a kikérdezett járművek célforgalmi adatairól 

tartalmaznak információt, mivel csak a gépjárművek vezetőit kérdezték meg a 

kérdezőbiztosok, így míg a benne utazók utazási szokásairól külön-külön nem rendelkezünk 

többlet információval. A mintaadatok elemzése a felmérés során kikérdezettek adatai alapján 

történt, amely a felmérés során megkérdezettek arányait tekintve kiterjeszthető az alapsokaság 

utazási szokásainak megismerésére. 
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A felmért utazási szokásjellemzők ismertetése: 

A csütörtöki mérés napján a vizsgált határátkelőhelyeken összesen 490 főt kérdeztünk ki, 

ami a párhuzamosan lebonyolított forgalomszámlálás adatai alapján összességében 29,7%-os, 

ugyanakkor a magyar és szerb összforgalom tekintetében nagyobb, mintegy 40%-os aránynak 

felel meg. 

A vasárnapi mérés során 659 kikérdezett utazási szokásairól kaphattunk képet, mely 31,6%-

os arányt jelent az összforgalomra nézve, míg a szerb és magyar forgalom esetében jóval 

nagyobb, 56%-os aránynak felel meg.  A mintavétel nagysága mindkét napon meghaladja az 

előzetesen elvárt értéket. 

A határállomásokon lebonyolított célforgalmi felmérések alapján, a határt átlépő szerb és 

magyar nemzetiségű személyek (a gépjárműben tartózkodó összes személy) a következőkben 

ismertetett jellemző utazási relációkban közlekednek:   

 A Röszke –Horgos határátkelőhelyen, a csütörtöki napon felmért, szerb és magyar 

nemzetiségű forgalom célforgalmi adatai alapján, minden harmadik egyéni 

közlekedéssel lebonyolított, határt átlépő személy jellemzően Szabadka és Szeged 

között utazik, míg Horgosról és Zentáról Szegedre utazók az összforgalom 13%-át 

teszik ki. A Szerbiából kiinduló utazások 70%-a Szegedre, 12%-a Budapestre, 5 %-a 

Mórahalomra, 3%-a Sándorfalvára, a maradék 9% a vizsgált térségen belülre, míg az 

1,5%-a a vizsgált térségen kívülre irányul. Az összes utazás kiinduló települését 

vizsgálva, 41% Szabadkáról, 11% Horgosról, illetve egyaránt 7-8% körüli a 

Magyarkanizsáról, Zentáról és a térségen kívülről érkező forgalom. Az összforgalom 

5%-a Palicsról, míg a többi a vizsgált térségen belüli településről érkezik 

Magyarországra. 

 A Röszke –Horgos határátkelőhelyen, a vasárnapi napon felmért, két vizsgált 

nemzetiség célforgalmi adatai alapján, minden negyedik határt átlépő személy utazása 

jellemzően Szabadka és Szeged között bonyolódik, míg Zentáról, Magyarkanizsáról és 

Horgosról Szegedre utazók az összes utazás 20 %-át fedik le. Szerbia irányából az 

utazások 66,7%-a csongrádi megyeszékhelyre irányul, 3%-al kevesebb, mint 

csütörtökön. A járművek 14,3%-a a magyar fővárosba, 6%-a Mórahalomra, a maradék 

utazásoknak (12,4%) csak minimális része irányul a vizsgált területen kívülre. A 

kiinduló települések közül a legjelentősebb Szabadka 36,8%-os aránnyal, míg Zenta 

felől az utazások 11,4%-a, Magyarkanizsa felől 9,7%-a, Horgosról 7,6%-a indul. A 

térségen kívülről érkező utazások aránya 7% körüli értéken mozog. A két nap 

célforgalmi arányai között számottevő eltérés nem tapasztalható, de vasárnap Szeged – 

Szabadka reláció forgalma negyedével csökken. 

 A Tiszasziget – Gyála határátkelőhely, csütörtöki napon felmért szerb és magyar 

nemzetiségű forgalom célforgalmi adatai alapján, az utazások kiindulópontja az 

utazások 34,3%-ában Magyarkanizsa, 22%-ában Zenta, 11%-ában pedig Ada 

település. A további utazások egyenletes arányban oszlanak meg Szabadka, Óbecse 

Gyála és a térségen kívülről érkező utazások között. A jellemző utazás, minden 

harmadik, Magyarkanizsáról Szegedre irányul. Az érkezési helyek tekintetében az 

utazások 79,2%-a Szegedre, 5-5 % Makóra és Tiszaszigetre, 3%-a Újszentivánra és 
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2%-a Hódmezővásárhelyre irányul, míg a maradék a térségen belülre és kívülre 

egyaránt irányul. 

 A Tiszasziget – Gyála határátkelőhely, vasárnapi napon felmért szerb és magyar 

nemzetiségű forgalom célforgalmi adatai alapján, a lebonyolódó utazások 

kiindulópontja az utazások 28%-ában Zenta, 24,7%-ában Magyarkanizsa, 7,6%-ában 

Ada, 5,6%-ában Óbecse település, míg a térségen kívülről érkező utazások aránya 5%. 

A további utazások kiinduló települése egyenletes arányban oszlik meg Gyála, 

Szabadka, Törökkanizsa, Martonos, Horgos és egyéb települések között. A jellemző 

utazás, minden negyedik esetben, Zentáról Szegedre irányul. Az utazások célpontjai 

73,5%-ban Szeged, 3,7%-ban Tardona
25

, egyenletesen 3-3%-ban Makó és Budapest, 

míg Tiszaszigetre, Deszkre, Hódmezővásárhelyre azonos mértékben vezetnek. 

Magyarkanizsáról kiinduló forgalom vasárnap közel 10%-al kevesebb, de a Szegedre 

irányuló forgalomban is tapasztalható minimális, 5%-ot meghaladó 

forgalomcsökkenés. A határállomást térségen kívüli utazásra a legritkább esetben 

veszik igénybe. 

A használt járműtípusra vonatkozó kérdésben (35. táblázat) a válaszlehetőségek között az öt 

járműkategória mellett a gyalogos-forgalom is szerepelt. A mérési napokon a kikérdezett 

személygépkocsik aránya megközelítette a 95%-ot, a mikrobuszoké pedig a 2-3 %-ot. A 

kikérdezett gyalogosok száma összességében kevés ahhoz, hogy az utazási szokásaikat 

elemezzük. 

JÁRMŰ 

Válaszok válaszok száma százalék válaszok száma százalék

GYALOG 2 0,4% 13 2,0%

SZGK 463 94,5% 624 94,7%

MIKROBUSZ 12 2,5% 15 2,3%

KISTEHERGKCS 5 1,0% 3 0,5%

MOTOR 2 0,4% 1 0,2%

KERÉKPÁR 6 1,2% 3 0,5%

Összes válasz 490 100,0% 659 100,0%

vasárnapcsütörtök

 

35. táblázat 

A válaszok megoszlása a „Milyen járművel utazik?” kérdésre 

A kikérdezettek státuszára (dolgozó, tanuló, nyugdíjas, egyéb, nincs válasz) vonatkozó 

kérdésben (62. ábra és 63. ábra) már eltérés mutatkozik a két nap között, a csütörtöki napon a 

határt átlépők 65,7%-a dolgozó, míg vasárnap ennél magasabb, 74%. A tanulók aránya 

vasárnapra megnégyszereződik, a nyugdíjasok és az egyéb kategóriába tartozók száma pedig 

lecsökken.    

                                                 

25
 A felmérési napon egy mikrobuszban 7 fő utazott Magyarkanizsáról a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Tardonára 
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62. ábra 

A kikérdezett utazók státusza  

(2012.03.29 csütörtök) 

 

63. ábra 

A kikérdezett utazók státusza 

(2012.04.01 vasárnap)

Az utazás indokára vonatkozó kérdésre válaszadók közül csütörtökön vásárlás céljából (28%), 

míg vasárnap látogatásra hivatkozva (34%) lépik át a legtöbben a határt. Ügyintézés céljából 

hétköznap négyszer annyian, míg iskolába és munkába járás okán háromszor annyian lépik át 

a határt, mint a munkaszüneti napon. Jelentős különbség mutatkozik a látogatás miatt 

lebonyolított utazásokban, vasárnap az összforgalmat tekintve 10%-al többen utaznak e 

célból, mint csütörtökön. Az egészségügyi ok, munkavégzés, vásárlás, illetve egyéb okokból 

lebonyolódó utazások között minimális különbségek mutatkoznak a mérésnapok adatai 

között. 
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64. ábra 

A kikérdezett utazók utazási indoka 

(2012.03.29 csütörtök) 
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65. ábra 

A kikérdezett utazók utazási indoka  

(2012.04.01 vasárnap)

Az utazás gyakoriságára vonatkozó kérdésben, az utazások több mint felénél a havonta 

többszöri és az ennél is ritkább utazási gyakoriság a jellemző. A hétköznapi felmérésnél a 

hétköznap naponta utazók, illetve a hétvégi felmérésen, a hétvégén utazók aránya megegyezik 

(5%). Heti rendszerességgel minden hatodik utazás bonyolódik le hasonló okból kifolyólag. A 

hetente többször utazók a csütörtöki napon másfélszer többen lépik át a határt. A vasárnapi 

mérés során a hét minden napján utazók aránya harmada volt a hétköznapi mérés során 

tapasztaltaknak.    
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66. ábra 

A kikérdezettek utazási gyakorisága 

(2012.03.29 csütörtök) 
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67. ábra 

A kikérdezettek utazási gyakorisága 

(2012.04.01 vasárnap)

A jelenlegi utazás időtartamára vonatkozó kérdésből megállapítható, hogy hétköznap 

gyakoribb az egynapos utazás részaránya, mint vasárnap (+12%). Öt kikérdezett utazó közül 

négy egynapos utazást bonyolít le. 

EGYNAPOS ÚT RÉSZE

Válaszok válaszok száma százalék válaszok száma százalék

IGEN 421 85,9% 490 74,4%

NEM 68 13,9% 151 22,9%

NINCS VÁLASZ 1 0,2% 18 2,7%

Összes válasz 490 100,0% 659 100,0%

csütörtök vasárnap

 

36. táblázat 

Az utazás része egy egynapos oda/vissza útnak? 

A „Volt-e más lehetősége az utazásra?” kérdésre a nemleges válaszok aránya gyakorlatilag 

mindkét napon kiemelkedő arányt képvisel, viszont a hétköznap lebonyolított utazások 

tekintetében majdnem minden második válaszadónak nincs más alternatívája a határon való 

átlépésre, mint a jelenleg használt közlekedési eszköze. Mind a vonat (+7%), mind pedig az 

autóbusz (+10%) esetében a munkaszüneti napokon nagyobb mértékben van lehetőség a 

közforgalmú közlekedési eszközön való utazásra. A személygépkocsit vagy a motort, mint 

alternatív utazási lehetőséget választók aránya a megkérdezettek között közel azonos mértékű, 

4-6%. 
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68. ábra 

A közlekedési módválasztás lehetőségei 

(2012.03.29 csütörtök) 
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69. ábra 

A közlekedési módválasztás lehetőségei 

(2012.04.01 vasárnap)

A „Miért ezt az utazási módot választotta?” kérdésre a csütörtöki napon a válaszadók 3,1%-a 

egyéb okok,  4,4%-a a legkedvezőbb ár, 7,5%-a a jobb tervezhetőség, 16,6%-a a gyorsabb 

eljutás lehetősége, 2,3%-a a megállóhely kedvező helye, míg a 15,1%-a kényelmi szempontok 

miatt döntött a jelenleg használt közlekedési eszköz mellett. A válaszadók felének nem volt 

más lehetőségre az utazásra. A vasárnapi mérés során arányaiban nőtt a kedvezőbb árat 

előnyben részesítők, a jobb menetrendet igénylők, a gyorsabb eljutást igénylők, a megálló 

hely kedvezőségét kiemelők és a kényelmi szempontokat szem előtt tartók aránya is. A 

kérdésre nem válaszolók aránya gyakorlatilag nem változott. Csökkenés mutatkozik 

ugyanakkor az egyéb ok miatt a közlekedési módon nem változtató utazások tekintetében, 

illetve elég nagymértékű a más lehetőség hiányára utalók százalékos arányának csökkenése (-

14%). 
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70. ábra 

A kikérdezett utazók módválasztása 

(2012.03.29 csütörtök) 
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71. ábra 

A kikérdezett utazók módválasztása 

(2012.04.01 vasárnap) 

 

A jelenlegi egyéni közlekedési mód megváltoztatásának feltételeire vonatkozó kérdésekben a 

vasárnap utazók között nagyobb hajlandóság mutatkozik, mindhárom feltétel tekintetében. A 

rövidebb menetidőt igénylők estében 9%-os, a több járatot igénylők tekintetében +5%-os, míg 

az olcsóság iránti igény esetében +7%-os növekedés figyelhető meg. Ugyanakkor a 
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válaszadók több mint felénél (hétköznap több mint 60%-uknál) még a hajlandóság sincs meg 

a tömegközlekedésre való áttérésre. 
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Utazna-e tömegközlekedéssel, ha... (490 válasz alapján) IGEN NEM NINCS VÁLASZ

 

72. ábra 

A kikérdezett utazók módváltoztatásának lehetőségeire vonatkozó kérdések eredményei 

(2012.03.29 csütörtök) 
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73. ábra 

A kikérdezett utazók módváltoztatásának lehetőségeire vonatkozó kérdések eredményei 

(2012.03.29 vasárnap) 

A felmérés során kapott adatbázisból a következő törvényszerűségek, tipikus utazások és 

utazási szokások jellemzőek a Szeged-Szabadka régió egyéni közlekedésére: 
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 a lakóhely szerinti megoszlás kimutatja, hogy csütörtökön szegedi, míg vasárnap 

inkább szabadkai lakosok lépik át legnagyobb számban a határt Magyarország 

irányába, ugyanakkor mindkét napra jellemző a magyarkanizsai, horgosi és zentai 

lakóhellyel rendelkező személyek utazása; 

 azon utazók esetében, akiknek nem volt más lehetőségük az utazás módjára 

vonatkozóan, a csütörtökön megkérdezettek 68%, míg vasárnap az 58%-uk azokról a 

településekről érkezik Magyarországra, ahonnan jelenleg is biztosított a közvetlen 

közforgalmú közlekedés (Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Horgos, Ada), ennek oka 

lehet az információhiány és a jelenlegi menetrend-kialakítás; 

 minden második-harmadik, menetrendi hiányosságokra panaszkodó személy 

Szabadkáról indul; 

 azon utazók esetében, akiknek lett volna lehetősége utazását autóbusszal is 

lebonyolítani, közülük csütörtökön 34% a közforgalmú közlekedést választaná, ha 

kevesebbe kerülne a menetjegy, több közlekedtetett járat esetében 40%-uk térne át, 

míg 37%-uk rövidebb menetidő esetében szállna fel az autóbuszra a kishatármenti 

forgalomban, viszont a vasárnapi felmérés alapján mindhárom esetben az utazók fele 

változtatna a jelenlegi utazási eszközén, és használná helyette az autóbuszt. 

A mérésnapi utazások kiinduló és céltelepüléseinek pontos megismerése érdekében a felmért 

célforgalmi mintaadatokat a kikérdezéssel párhuzamosan lebonyolított keresztmetszeti 

forgalomszámlálás adatai alapján, járműkategóriákra lebontva, illetve a járműben utazó 

személyek számának figyelembe vételével szoroztuk fel. Feltételezve, hogy a járműben 

utazók kiinduló és céltelepülése megegyezik, a felszorzás elvégzésével a települések között 

zajló utazások személyekre lebonthatók és településszinten jellemezhetők lesznek. 

A célforgalmi felmérés során az egyéni közlekedésben felmért adatok közül, melyek egy 

egynapos utazás részét képezik, következtethetünk az ellenkező irány aznapi 

(Magyarországról Szerbia felé) forgalmára is, ellentétben a többnapos utazásokkal ahol nem 

állnak rendelkezésre a szükséges információink. A felszorzások elvégzésével kapott egyéni 

közlekedésre vonatkoztatott célforgalmi mátrixban, a teljes mérési körzetre vonatkozó, 

legfontosabb utazási irányultságok a következők (100 utazásnál több): 

  a munkanapi napi célforgalom összességét (3603 utazás) tekintve 14,18% a Szegedről 

Szabadkára, míg 15,88%, az ellenkező irányba tartó egyéni forgalom. Jellemző 

utazások bonyolódnak Szeged és Magyarkanizsa 5-5% (167, illetve ellenkező 

relációban 176), Szeged és Horgos 3-3% (120 és 124), Szeged és Zenta 4-4% (138 

és 154) között.  

 a vasárnapi napi célforgalom összességét (4918 utazás) tekintve 10,57% a Szegedről 

Szabadkára, míg 12,44%, az ellenkező irányba tartó egyéni forgalom. Jellemző 

utazások bonyolódnak Szeged és Magyarkanizsa 5-5% (232, illetve ellenkező 

irányban 270), Szeged és Horgos 3-3% (125 és 139), Szeged és Zenta 5-6% (260 és 

335) között. A Szabadkáról Budapest irányába utazók (112) az összforgalomnak 

mintegy 2,3%-t teszik ki. 
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A minősítő kérdéseket kiegészítetve a határon átnyúló közlekedés fejlesztésének elősegítése 

érdekében a kikérdezett utasok részére utas javaslati lehetőséget is biztosítottunk, amelyre a 

következő észrevételek érkeztek: 

• egyéni-közlekedés 

− infrastruktúra 

− külön sáv kialakítása a menetrend szerint közlekedő autóbuszok részére, 

− Tiszasziget–Gyála határátkelőhely nyitvatartásának meghosszabbítása, 

− Ada és Csóka közötti út felújításának szükségessége, 

− Mórahalom és Bácsszőlős között megvalósítani a közvetlen közúti kapcsolatot, 

− több átkelőhely, több átlépőkapu és több sáv kialakítása, 

− a régi határok megnyitása, 

− tájékoztatási jelleggel webkamerák telepítése a határállomásra, 

− ünnepnapokon és nyári időszakban több kapu megnyitása, 

− Ásotthalom határátkelőhely magnyitása, 

− az úthálózat minőségének javítása a Tiszasziget–Gyála határátkelőhely 

környékén, 

 

− minőségi színvonal 

− a határellenőrzés és a várakozás idejének csökkentése, 

− a teherforgalom átléptetés idejének gyorsítása, 

− a határátkelőhelyen legyen elválasztva a gyalogos, illetve a kerékpáros forgalom a 

személygépkocsi forgalomtól, 

 

− egyéb 

− a határok megszüntetésére tett javaslat 

 

3.6. Illegális szolgáltatók a határtérségben 

A közlekedési szolgáltatóktól kapott információk szerint a határon átnyúló közlekedésben 

illegális szolgáltatók is működnek. Ők legtöbbször személygépkocsinak minősülő 

mikrobuszokkal végeznek engedély nélküli személyszállítást a két ország között. Az utasokat 

az autóbusz-pályaudvarok környékén toborozzák, gyakran leszólítva a nemzetközi járatra 

várakozó utasokat. De gyakori az internetes és újsághirdetés, valamint az utcán illegálisan 

kihelyezett hirdetés. Esetleges hatósági ellenőrzésnél az utasok a jármű vezetőjének 

családtagjainak vallják magukat és nem ismerik el, hogy fizettek a fuvarozásért. Emiatt a 

hatóságok számára nehéz a fellépés, mivel csak tettenérés esetén tudnak intézkedni. A 

Severtrans értékelése szerint forgalmuk akár 50%-át veszik el az illegális szolgáltatók, akik a 

Severtrans járatainak menetrendjéhez igazodva szólítják le a zentai autóbuszállomás körül az 

utasokat. A Subotica-trans esetén a belföldi járatokkal együtt a potenciális forgalom 30-40%-

ára becsülik a feketén fuvarozók által elszállított utasok arányát. Az illegális járatokon utazók 

nem rendelkeznek biztosítással, a jármű műszaki megfelelősége nem garantált és a 

fuvarozóval szemben semmilyen kárigénnyel nem léphetnek fel abban az esetben, ha az 

utazás során baleset történik, vagy az nem a megállapodottaknak megfelelően valósul meg. 

Az illegális szolgáltatók vonzerejét olcsóságuk jelenti. 
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Magyarországon a Csongrád megyei Kormányhivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) 

valamint a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség illetékes a személyfuvarozással kapcsolatos 

kérdésekben. Az NKH ellenőrei megállíthatják a közúti járműveket és ellenőrizhetik szállítási 

feladatok jogszabályoknak megfelelő teljesítését, illetve a belföldi és nemzetközi 

személyszállítás engedélyeinek meglétét. Mivel az illegális szállítás többségében 

személygépkocsival vagy annak minősülő mikrobusszal történik, a sofőr és az utasok 

mondhatják, hogy egy családhoz tartoznak, vagy szívességből szállítja a sofőr őket. Éppen 

ezért együttműködve a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség valamint a Nemzeti Adó és 

vámhivatal (NAV) ellenőreivel, komplex ellenőrzéssel buktathatók le a feketén fuvarozók, 

úgy hogy az ellenőrök igénybe is veszik a szolgáltatást és aközben fülelik le a sofőrt. 

Probléma azonban, hogy ha a lebukott sofőr szerb állampolgár, akkor hazánkban nem tudják 

lefolytatni ellen az eljárást. 

A magyar hatóságok már füleltek le illegális fuvarozót. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-

alföldi régiójának egyik adóellenőre 2012 márciusában egy illegális taxist fülelt le úgy, hogy 

egyszerű utasnak adta ki magát két társával és megkérte a sofőrt, hogy vigye Szegedről 

Zentára. A sofőr megkérte az utasokat, hogy a határon mondják azt, hogy baráti szívességből 

szállítja őket. Az ellenőrök egy rokon rosszullétére hivatkozva még a határ előtt 

visszafordították a taxist, majd Szegeden kifizetve a menetdíjat fedték kilétüket és 

megbírságolták az engedély nélküli nemzetközi személyszállítást végző sofőrt
26

. 

Szerb részről a "Közúti szállítmányozási törvény" szabályozza az utasszállítási feltételeket, 

többek között azt, kinek és milyen feltételek között van rá joga. E törvény végrehajtását 

állami szinten a Szerb Köztársaság Infrastrukturális és Energetikai Minisztérium Közúti 

Közlekedési Részleg  Közúti Közlekedési Felügyelőségi Osztály ellenőrzi, helyi (községi) 

szinten az önkormányzat hatáskörében van, Szabadkán a Községi Felügyelőség az ellenőrző 

szerv. 

3.7. A mórahalmi fürdő látogatottsági adatainak elemzése 

A mórahalmi fürdő rendelkezésünkre bocsátotta az általuk 2011-ben elvégzett kikérdezések 

eredményeit, amely során a fürdőbe látogatóktól megkérdezték, hogy honnan érkeztek. 

A felmérés szerint egy átlagos téli hétköznapon a fürdőlátogatók több mint 38 %-a a határon 

túlról érkezik, szinte kivétel nélkül Szerbiából. 74 %-uk szabadkai lakos, és mintegy 

egynegyedük kisebb határ menti településekről kelt útra a mórahalmi fürdőt meglátogatni.  

Hétvégén jelentősebb számban érkeznek látogatók az egyéb határon kívüli településekről is. 

A megkérdezettek közül 140 szabadkai fürdőző mellett 40 horgosi, 25 zentai és 20-20 fő 

palicsi és nagybecskereki lakos élvezhette a mórhalmi fürdő nyújtotta lehetőségeket. További 

160 látogató egyéb szerbiai településről érkezett. A Szerbiából érkezettek a fürdő látogatóinak 

50 %-át tették ki a hétvégén. 

                                                 

26
 Zentára indult a taxi az adóellenőrökkel – megbukott. 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/zentara_indult_a_taxi_az_adoellenorokkel_-_megbukott/2269209/ 
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A szabadkai látogatók számának tekintetében hétvége és hétköznap között nem mutatkozik 

különbség, azonban a vasárnapi vendégek között számos újvidéki lakost is találhatunk. A 

szerbiai látogatók mintegy 15 %-a Újvidékről érkezett vasárnap. 

A tavaszi (május) időszakra hasonló arányok érvényesek. Az arányok tekintetében maradt a 

hétköznaponkénti 25-35 % közötti arány, míg hétvégén ez a szám 50 % körül mozgott. A 

legnagyobb számban ekkor is a szabadkaiak választották a mórahalmi fürdőt. Arányuk 

meghaladta a más szerbiai vagy magyarországi településről érkező fürdőzők arányát. Mind 

januárban, mind májusban megfigyelhető, hogy a pénteki napon kissé visszaesik a látogatók 

száma. Ez mind a magyarországi, mind a szerbiai látogatók esetében igaz, de jellemzően az 

utóbbiaknál. 

A négy megfigyelt januári napon az összes megkérdezett fürdőző közel 42 %-a érkezett 

Szerbiából Mórahalomra. Ugyanez az arány májusban 43 % volt. A fürdőt átlagosan naponta 

télen hétköznap 300-400, hétvégén 700-1200, nyáron hétköznap 700-1000, hétvégén 3000 fő 

keresi fel. 

Ez alapján a kiemelt szerbiai településekről becsült látogatószámot a 37. táblázat mutatja be: 

 

január május augusztus 

Látogatók 

száma hétköznap hétvége hétköznap hétvége hétköznap hétvége 

Összes 350 950 400 1000 850 3000 

Szerbiából 133 361 200 500 323 1500 

Szabadkáról 98 267 148 370 239 1110 
37. táblázat 

A mórahalmi fürdő átlagos napi látogatószáma (fő) 

(Forrás: Mórahalmi Fürdő) 

3.8. Jó példák határon átnyúló közösségi közlekedésre 

Az Európai Unió 5. kutatási keretprogramja támogatásával valósult meg 2000-2002 között a 

CONPASS projekt, melynek célja a határon átnyúló közlekedés fejlesztésére vonatkozó 

eszközrendszer kialakítása volt
27

. 

A projekt keretében ajánlásokat fogalmaztak meg a határon átnyúló közlekedésfejlesztésben 

résztvevők számára. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

• Fontosak a jó személyes kapcsolatok a határ mindkét oldalán. 

• Érdemes egy laza munkacsoport felállításával kezdeni, ami a határ két oldalának 

érdekeltjeiből áll. A határon átnyúló közlekedési fejlesztéseket az egyéni 

kezdeményezések és a helyi elhivatottság segíti legjobban elő. 

                                                 

27
 Cross Border public transport toolbox. Aachen/Rome/Leuven, June 2002Aachen/Rome/Leuven, June 2002 

http://www.ivv-aachen.de/conpass/docs/Toolball.pdf 
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• A határon átnyúló közlekedés fejlesztésére vonatkozó intézkedések lehetőség szerint 

legyenek egyszerűek. 

• A javasolt projektek csak a közös érdekek és a két oldal szervezetei közötti jó 

együttműködés esetén valósíthatóak meg. 

• A jogi és adminisztratív környezet csak lassan változik, így olyan intézkedéseket kell 

kidolgozni, amelyek változatlan jogi feltételek (pl. határellenőrzések) esetén is 

működőképesek lehetnek. 

• Az egy-egy országban jól működő megoldások a nemzetközi környezetben nem 

feltétlenül válnak be a különböző jogi szabályozások és kulturális környezet miatt. 

Nyugat-Európában több határ menti térségben megvalósult a közösségi közlekedés 

integrációja. Az Európai Unión, s különösen a schengeni övezeten belül ennek jóval kevesebb 

akadálya van, mint az EU külső határain. 

A CONPASS projekt eredményei alapján az integráció mértéke szerint a következő 

fokozatokat különböztethetjük meg:  

1. Határon átnyúló összekötetések teljes hiánya. 

2. Egymástól függetlenül üzemeltetett szolgáltatások (egy szolgáltató esetén nincs 

összehangolás a belföldi/helyi szolgáltatással; ha több szolgáltató üzemeltet határon 

átnyúló járatokat, közöttük minimális az együttműködés). 

3. Koordinált szolgáltatás (az üzemeltetők összehangolják pl. menetrendjeiket, tarifa és 

jegyrendszerüket, az információszolgáltatást, stb.). 

4. Integrált szolgáltatás (a határon átnyúló szolgáltatások teljesen össze vannak hangolva 

a régió belföldi szolgáltatásaival, a tarifarendszer, jegyrendszer, 

információszolgáltatás közös). 

Jó példa az integrációra, amikor a határ két oldalán a határhoz közel végződő járatokat 

összekötik. Ezt elősegíti, ha a két oldal szolgáltatói a másik országban kabotázsra is 

jogosultak, egyébként nehéz gazdaságosan üzemeltetni a járatot. 

A második kategóriára (egymástól függetlenül üzemeltetett szolgáltatások) Magyarországon 

is több példát találhatunk: 

 A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat (OTL) 2011 szeptemberétől indította meg 

Nagyvárad – Biharkeresztes, vasútállomás közötti járatát napi három alkalommal. A 

schengeni határon csak határellenőrzés van, vámellenőrzés nincs. A menetrendben a 

határátkelésre 15 perc van tervezve. Egy menetjegy Nagyvárad és Ártánd között 4 

lejbe vagy 260 forintba, Nagyvárad és Biharkeresztes között 5 lejbe vagy 320 forintba 

kerül, és a buszvezetőnél vásárolható meg. A 23 kilométeres távolságot a busz 55-67 

perc alatt teszi meg. Az ártándi határállomáson a magyar és román rendőrök 
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egymással egyeztetve soron kívül ellenőrzik a buszt a késések elkerülése érdekében
28

. 

A menetrendet összehangolták a Biharkeresztesről érkező, illetve onnan Budapest és 

Debrecen felé induló vasúti és autóbuszjáratok menetrendjével
29

. Meg kell jegyezni, 

hogy a Nagyvárad – Biharkeresztes relációban vasúti összeköttetés is van. A menetidő 

42 perc, a menetjegy ára azonban az autóbuszjegy négyszerese.  

 2010. október 1-től 801-es számmal buszjárat közlekedik Pozsony és Rajka között a 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával. A 

járat 60 percenként közlekedik és 1,50 eurós jegy vásárlásával vehető igénybe. 

Belföldi utazásra Szlovákia területén igénybe vehető. A vonalat a pozsonyi 

közlekedési társaság (Dopravný podnik Bratislava) közlekedteti. Mivel mindkét 

ország a schengeni zónán belül van, a határon az autóbusz akadály nélkül áthaladhat. 

 Az egymással szomszédos, csak a Duna által elválasztott magyarországi Komárom és 

a szlovákiai Komárno között napi 7 alkalommal közlekedtet a Vértes Volán 

autóbuszjáratokat, amelyek annak ellenére, hogy mindkét városban több helyen is 

megállnak, belföldi utazásra nem vehetők igénybe. Komárom vasútállomáson 

csatlakozás biztosított a Budapest felé közlekedő vonatokhoz. A menetdíj 210 Ft vagy 

0,7 euró, havibérlet 6930 Ft-ért (23,1 euró) váltható. 

 Az ugyancsak szomszédos Esztergom és Párkány között munkanapokon naponta hat 

alkalommal közlekedtet járatokat a Vértes Volán. A menetdíj a komáromi járatával 

meg egyezik, bérlet nem váltható. 

A harmadik kategóriára (koordinált szolgáltatás) példa Csehország és Németország határ 

menti térségeinek kapcsolata. Már Csehország EU csatlakozása előtt megindult a két ország 

határhoz közeli városai között az autóbusz-közlekedés (74. ábra). Jelenleg Drezda – Kurort-

Altenberg (D) – Teplice (CZ) (398-as vonal) és Pirna (D) – Tisa (CZ) között közlekedik 

autóbusz (217-es vonal). Az utazások száma a 398-as vonalon a 2000-es évek elején napi 200 

körül volt, ami valószínűsíthetően azóta sem nőtt mivel megmaradt a napi 3 járatpár. A 217-es 

vonalon szintén napi három (hétvégén négy) járatpár közlekedik. A járatok Németországban 

belföldi utazásra is igénybe vehetők, de a drezdai Regionalverkehr Dresden GmbH (398) és a 

pirnai Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH (217) által közlekedtetett járatok 

Csehországban nem vehetnek fel belföldi utasokat, tehát a kabotázs nem engedélyezett, annak 

ellenére, hogy két EU tagország közötti közlekedésről van szó. Az utazók fő utazási indokai a 

turizmus, szabadidő eltöltése és a vásárlás
30

. Az autóbuszokon használható az ún. Elbe-Labe-

Ticket, ami korlátlan utazást tesz lehetővé a Németország és Csehország közötti regionális 

vasúti, autóbusz- és kompjáratokon, valamint a Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) területén 

és a cseh határ menti vonalakon. A koordináció tehát a tarifarendszerben részlegesen 

megvalósult. 

                                                 

28
 Hajdú Online. 2011.09.05. http://www.haon.hu/lakohelyem/autobuszjarat-biharkeresztes-nagyvarad-

kozott/1782886 
29 

Országközi buszjárat Nagyvárad és Biharkeresztes között. Duna Tv Híradó. 2011. szeptember 6. 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/09/06/16/Orszagkozi_buszjarat_Nagyvarad_es_Biharkeresztes_kozott.aspx 
30

 Cross Border public transport toolbox. Aachen/Rome/Leuven, June 2002Aachen/Rome/Leuven, June 2002 

http://www.ivv-aachen.de/conpass/docs/Toolball.pdf 

http://www.volan.hu/menetrmezo/228.pdf
http://www.volan.hu/menetrmezo/228.pdf
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74. ábra 

Közösségi közlekedés Csehország és Németország határ menti térségében 

(Forrás: Verkehrsverbund Oberelbe [VVO] http://www.vvo-

online.de/en/tickets_und_netz/fahrpreise/grenzueberschreitend/index.aspx) 

 Aachen (D) - Maastricht/Heerlen (NL) - Eupen (B): több határon átnyúló 

autóbuszjárat is közlekedik 30-60 perces követési idővel a német, belga és holland 

szolgáltatók együttműködésében (75. ábra). A kabotázs ebben az esetben már 

lehetséges, a belga autóbuszok német belföldi utasokat is szállíthatnak. 

http://www.vvo-online.de/en/tickets_und_netz/fahrpreise/grenzueberschreitend/index.aspx
http://www.vvo-online.de/en/tickets_und_netz/fahrpreise/grenzueberschreitend/index.aspx
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75. ábra 

Határon átnyúló vasúti és autóbusz hálózat a belga-német-holland hármashatárnál 

(Forrás: Aachener Verkehrsverbund 

http://www.avv.de/fileadmin/sites/avv/download_FTP/Netzplaene/Schnellverkehrsplaene/schnellverke

hr_emr.pdf) 

 A határon átnyúló regionális vasúti közlekedés integrációjára jó példa a Sopron – Bécs 

összeköttetés, ahol a GYSEV óránkénti ütemes összeköttetést biztosít, valamint a Graz 

– Fehring – Szentgotthárd kapcsolat, ahol munkanapokon 13 járat közlekedik. A 

vonatokra határon átmenő forgalomban kedvezményes menetjegyek érvényesek 

(EuRegio). Sopron benne van Kelet-Ausztria Közlekedési Szövetsége (VOR) 

tarifaközösségének 8. zónájában, ami azt jelenti, hogy a közlekedési szövetség által 

kibocsátott, a szövetség területén minden részes közlekedési vállalat járművén 

érvényes egységes jegyek és bérletek használhatók a soproni utazásokra is. Így 

egyetlen jeggyel akár Bécs helyi közlekedése is használható és a schwechati 

repülőtérre is el lehet jutni. Hasonlóan, Szentgotthárd a Graz-ba közlekedő vonatok 

fordulóállomásaként szerepel a stájer közlekedési szövetség (Verbundlinie) 

hálózatában és tarifarendszerében. 

A negyedik szint, a teljes integráció megvalósítása a legnehezebb, hiszen itt tulajdonképpen 

egy határon átnyúló tarifa-, illetve közlekedési szövetség megvalósításáról van szó 

(részletesen lásd a 146. oldalon).  

A határon átnyúló közlekedési szövetségre példa a Salzburgi Közlekedési Szövetség (SVV), 

amely átnyúlik Németországba, a szomszédos Bajorországba. A határon átnyúló utazásokhoz 

egy jegy szükséges, ami nem különbözik a belföldi jegyektől. A szövetséget a térség 

közlekedési szolgáltatói hozták létre, s tagjai között az osztrák szolgáltatók mellett ott vannak 

a német autóbusz és vasúti szolgáltatók (DB-Regio) is. 
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4. A helyzetelemzés összegzése, problémák feltárása 

4.1. SWOT analízis 

A helyzetfeltárás eredményei alapján elkészítettük a térség közösségi közlekedésének SWOT 

analízisét. Ez feltárja 

 a térség belső erőforrásait, amelyekre lehet építeni a tervezés során és befolyásolni 

tudjuk (erősségek); 

 a térség belső hiányosságait, amelyek fejleszthetők és fejlesztendők (gyengeségek) 

 a külső környezet adottságait, amelyek befolyásolják a térség közlekedésének 

fejlődését, de nincs közvetlen ráhatásunk (lehetőségek); 

 a külső környezet negatív tényezőit, amelyeket nem tudunk befolyásolni és kockázatot 

jelentenek (veszélyek). 
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ERŐSSÉGEK 

 Koncentrált utazási igény Szeged és 

Szabadka között 

 Az autóbuszállomás kedvező 

elhelyezkedése Szegeden (közel a 

városközponthoz, ÁRKÁD 

bevásárlóközponthoz) 

 A nemzetközi autóbuszjáratok 

menetjegyeinek árai a belföldi tarifák 

árszínvonalán vannak. 

 Menettérti és diákkedvezmények a 

nemzetközi autóbusz-közlekedésben 

 Meglévő határon átnyúló autóbusz- ás 

vasúti szolgáltatás 

 

GYENGESÉGEK 

 Átszállási kényszer vasúton Röszkén 

 A szerb vasúti közlekedés 

megbízhatatlan 

 A szerb vasúti szakasz a határ és 

Bácsszőlős között rossz minőségű 

(alacsony pályasebesség és 

teherbírás) 

 A vasúti járművek korszerűtlenek 

 Információhiány a vasúti 

közlekedésben (pl. zavarokról) 

 A határon átkelő autóbuszjáratok 

ritkán közlekednek és üzemidejük 

korlátozott 

 Közvetlen járat hiánya Szerbiából 

Mórahalomra 

 A nemzetközi és belföldi járatok 

összehangolásának hiánya 

 Az utastájékoztatás nem megfelelő 

egyes autóbuszmegállókban (pl. 

Horgos) 

 Szerbiában hiányzik a röszkei 

határátkelő belföldi autóbusz-

kapcsolata ("határbusz") 

 A különböző szolgáltatók 

jegyrendszere különbözik és az 

utasok számára átláthatatlan (tarifák, 

kedvezmények és jegyvásárlási 

lehetőségek) 

 Az autóbuszjáratok közlekedési 

rendje nehezen áttekinthető 

 Egységes és teljes információk hiánya 

(menetrend, útvonalak) 

 Gördülékeny együttműködés hiánya a 

magyar és a szerb vasúttársaság 

között 

LEHETŐSÉGEK 

 A határon átnyúló fejlesztési 

stratégiák és tervek egyik prioritása a 

határon átnyúló közösségi közlekedés 

fejlesztése 

 Várhatóan még 2012-ben hatályba lép 

az új magyar-szerb határforgalmi 

egyezmény, ami lehetővé teszi új 

határátkelők nyitását (Röszke régi 

átkelő, Ásotthalom), illetve a 

VESZÉLYEK 

 A schengeni előírások miatt a 

határátlépés időigénye Röszkénél 

magas 

 Rossz minőségű a tiszaszigeti 

határátkelőhöz vezető közút (magyar 

oldal) 

 Autóbuszok esetében a kabotázs 

(belföldi utasok szállítása másik 

országban) a gyakorlatban nem 
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meglévők átminősítését (Tiszasziget–

autóbusz-közlekedés engedélyezése) 

 Várhatóan 2012-ben aláírásra kerül az 

új közúti áru- és személyszállítási 

egyezmény 

 Szeged és Szabadka között az 

autópálya kapcsolat gyors eljutást 

tesz lehetővé 

 Jelentős az oktatási jellegű forgalom 

Magyarország felé (a diákok fontos 

utasszegmenst alkotnak) 

 Hagyományosan erős rokoni, 

kulturális és gazdasági kapcsolatok a 

határ két oldalán 

 A közös nyelvet beszélők nagy száma 

a határ mindkét oldalán 

 Elkészült a Szeged – Szabadka – Baja 

vasútvonal fejlesztésének 

megvalósíthatósági tanulmánya 

 Szerbia megkezdte a csatlakozási 

tárgyalásokat az Európai Unióval 

 A magyarországinál alacsonyabb 

átlagbér és magasabb 

munkanélküliség Szerbiában (vonzó 

magyarországi munkaerőpiac) 

 Idegenforgalmi vonzerők 

Magyarországon és Szerbiában 

(fürdők, Szeged, Szabadka, Palics) 

 A tiszaszigeti határátkelő felújítás 

után alkalmas lesz autóbusz-

közlekedésre 

 Magyarországon, a határon átnyúló 

járatok az új személyszállítási törvény 

szerint közszolgáltatásként 

finanszírozhatók  

 

lehetséges 

 Szerbia EU csatlakozása elhúzódhat 

 A gyors autópálya kapcsolat 

versenyhelyzetet teremt a közösségi 

és az egyéni közlekedés között 

 Bevásárlás célú utazások nagy száma 

(személygépkocsival kényelmesebb) 

 Az új ásotthalmi határátkelőnél 

autóbuszok nem kelhetnek majd át 

 A röszkei határon bevezetendő 

buszterminál miatt a határátkelés az 

autóbusz utasok számára 

kellemetlenebb lesz (el kell hagyniuk 

a buszt) 

 A kiskereskedelem fejlődése 

Szerbiában csökkentheti az utazási 

igényt a határ túloldalára 

 A vasútfejlesztés megvalósítása 

forráshiány miatt elhúzódik 

 A közösségi közlekedés eltérő jogi 

szabályozása és finanszírozási 

rendszere Magyarországon és 

Szerbiában 

 

 

4.2. Problémafa 

A SWOT analízisben feltárt problémák közötti ok-okozati összefüggéseket a problémafa 

alkalmazásával tárjuk fel. A problémafa lehetővé teszi a problémák csoportosítását, ami 

megkönnyíti a célok és a stratégia meghatározását. 
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5. Jövőkép meghatározása (koncepció, célállapot) 

A helyzetfeltárás, a felmérések és az interjúk alapján meghatároztuk a térség közösségi 

közlekedésének jövőképét 15 éves időtávlatban. A jövőkép meghatározza az elérendő célokat 

és az azok megvalósításához szükséges stratégiát.  

2027-ben a magyar-szerb határtérségben a határok teljesen átjárhatóak lesznek, Szerbia EU tag 

lesz és megszűnik a schengeni ellenőrzés. A két ország közösségi közlekedési rendszerei 

összekapcsolódnak és elővárosi jellegű közlekedés jön létre Szeged és Szabadka között sűrű és 

gyors összeköttetést teremtve a két város és agglomerációik között. A két nagyváros között 

óránként indulnak a vasúti vagy autóbusz járatok, ütemes menetrenddel, 5-23 óra közötti 

üzemidővel; az utasok korszerű, alacsonypadlós, légkondicionált járművekkel utazhatnak. 2 

óránként közvetlen járat közlekedik Szeged – Horgos – Magyarkanizsa – Zenta útvonalon. 

Ezen túl autóbusz közlekedik a Szabadka – Ásotthalom – Mórahalom – Szeged, Zenta – 

Törökkanizsa – Tiszasziget – Szeged útvonalakon, valamint autóbusszal csatlakozás biztosított 

Szegedről, Szabadkáról, Horgosról, Magyarkanizsáról és Zentáról a vasúti járatokhoz.   

A térségben működő szolgáltatók tarifaközösségben működnek, ami azt jelenti, hogy a 

tarifarendszerük összehangolt, ugyanarra a távolságra vagy relációra szolgáltatótól függetlenül 

ugyanannyiba kerülnek a jegyek és bérletek. A jegyek és bérletek interneten és 

mobileszközökön is megválthatók, s azokat minden szolgáltató forgalmazza. A határtérségi 

szolgáltatók közös ajánlata a BackaCard, amellyel egy napon belül korlátlan számú utazás 

megtehető a határtérségben szolgáltatók regionális járatain. A BackaCard érvényes Szabadka és 

Szeged helyi közlekedési eszközeire is. A BackaCard elektronikus jegyként feltölthető bármely 

szolgáltató elektronikus kártyájára vagy mobiltelefonra. 

Az utasok utazásaikat számítógépen és mobil eszközökön is megtervezhetik, s az interneten 

valós idejű információkat kapnak a járművek hollétéről és a várható indulási és érkezési 

időkről. A fontosabb vasúti és autóbuszmegállókban, valamint a járműveken elektronikus 

kijelzőkről kapnak az utasok tájékoztatást. A térségre vonatkozóan egységes megjelenéssel 

publikálják a menetrendeket, állomási tájékoztató anyagokat, szórólapokat, hirdetéseket. 

Általánossá válik a határon átnyúló ingázás, különösen a Szeged-Szabadka relációban 

munkavállalási és iskolába járási céllal. A két régió közötti gazdasági, társadalmi, üzleti és 

kulturális kapcsolatok fejlődését nagyban elősegíti a közösségi közlekedés fejlesztése. 

6. Határon átnyúló közlekedési modell 

A közlekedésfejlesztési tervek egyik fontos eleme a közlekedési rendszerek és a környezet 

kölcsönhatásainak feltárása, amely modellek felállításával történik. Ekkor a külső környezet 

megváltozásából (pl. jogszabályok, gazdasági fejlettség, demográfiai viszonyok, 

területhasználat) meghatározható azok hatása a vizsgált közlekedési hálózatra és a közlekedési 

igényekre. 

Az összefüggések meghatározásának legfontosabb lépései a következők: 

1. Jelenlegi utazási igények feltárása (jelenlegi utazási mátrix elkészítése) 
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2. A jövőre vonatkozó forgatókönyv-változatok elkészítése 

3. Az utazási igények és a környezeti változások közötti összefüggések feltárása 

4. Jövőben várható igények előrejelzése (jövőre vonatkozó utazási mátrix) 

5. Hálózati és szolgáltatásfejlesztési terv készítése a jövőben várható utazási igények 

alapján. 

A tervezett beruházások és intézkedések értékelése gyakran bonyolult számítógépes mikro-, 

illetve makroszimulációs rendszerek segítségével történik. Esetünkben az utazási igények és a 

vizsgált hálózat korlátozottsága nem indokolta ilyen modellrendszer alkalmazását. Az 

előrebecsült utazási mátrixokat és hálózati javaslatot térinformatikai rendszer és táblázatkezelő 

szoftver segítségével ábrázoltuk és elemeztük. 

6.1. Jelenlegi utazási igények meghatározása, jelenlegi utazási mátrix 

A Szeged – Szabadkai régió közös határszakaszán végrehajtott teljes körű keresztmetszeti 

utasszámlálás és az igen magas arányú – 70-80%-os – mintavételes célforgalmi felmérés adatai 

alapján a valóságot hűen tükröző utazási mátrixot lehetett felállítani, leképezve a jelenlegi 

utazási igényeket.  

A felmérések alapján meghatározható határt átlépő utasforgalom közlekedési alágazatonkénti 

értékét az 38. táblázat foglalja össze. (A táblázat tartalmazza az összes magyar és szerb 

rendszámú személygépkocsiban utazót függetlenül azok úticéljától.) 

           

 Átkelők száma 

 csütörtök vasárnap összesen 

egyéni  3.833 5.276 9.109 

autóbusz 196 276 472 

vonat 23 70 93 

összesen 4.052 5.622 9.674 
38. táblázat 

A határt (Tiszasziget és Röszke) átlépő utasforgalom nagysága alágazatonként és mérési naponként 

Az adatokból jól látszik, hogy az átlagos munkanapi forgalom nagysága mintegy 30%-kal a 

vasárnapi alatt marad. A belföldi munkanapi és hétvégi forgalomnagyság arányához 

viszonyítottan pont ellentétes arány figyelhető meg, amelyre magyarázatot, majd az utazási 

indokok vizsgálata ad.  

A keresztmetszeti utasszámlálás során felmért utasforgalom utazási relációira – és még egyéb 

jellemzőire – a célforgalmi felmérés eredménye ad választ, amely alapján felállítható a 

települések közötti utazások mátrixa (IV. melléklet). A mátrix a kezelhetőség érdekében nem 

tartalmazza a 10 főnél alacsonyabb településenkénti kiinduló, vagy érkező utazásokat. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy az összközlekedési célforgalmi mátrix elemei között vannak egy-két 

fős relációk, ugyanakkor hiányoznak ilyen nagyságrendű relációk, mivel azok összközlekedési 

forgalma nem éri el a 10 főt. Ugyanakkor a mátrix tartalmazza a határt át nem lépő belföldi 
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utazási relációkat is, amelyek csak tájékoztató jellegűek és a következtetések levonásánál nem 

kerültek figyelembevételre. 

A csütörtöki célforgalmi mátrix adatai egyértelműen jelölik Szeged térségen belüli 

meghatározó szerepét, mivel mind utasvonzó (1.578 fő), mind utaskibocsátó (1.419 fő) 

forgalma messze a legjelentősebb. 

Szeged kiemelhető utazási kapcsolatai utasvonzás és utaskibocsátás tekintetében egyaránt: 

− Szeged - Szabadka   536 utas 

− Szabadka - Szeged   630 utas 

− Szeged - Magyarkanizsa 182 utas 

− Magyarkanizsa - Szeged 92 utas 

− Szeged - Zenta   158 utas 

− Zenta - Szeged   171 utas 

− Szeged - Horgos   135 utas 

− Horgos - Szeged   135 utas 

Forgalomnagyság alapján második legjelentősebb település a vizsgált térségben Szabadka, 

melynek munkanapon 836 fős az utasvonzó és 536 fős a kibocsátó hatása. Legjellemzőbb 

forgalmi kapcsolatai: 

− Szeged - Szabadka   536 utas 

− Szabadka - Szeged   630 utas 

− Szabadka - Budapest  91 utas 

− Budapest- Szabadka  72 utas 

− Szabadka - Mórahalom
31

 29 utas 

− Mórahalom - Szabadka 24 utas 

Megemlíthető még a határtelepülés Horgos, valamint Magyarkanizsa és Zenta utasforgalma is. 

                                                 

31
Az adatokból úgy tűnik, hogy a mórahalmi fürdő szabadkai látogatói (augusztusban naponta 1110 fő) egyrészt 

szervezett csoportok részeként, illegális mikrobuszokkal, valamint a Tompa-Kelebija határátkelőn keresztül 

érkeznek, így ez a forgalom a mi felmérésünkben nem jelent meg. 
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76. ábra 

Hétköznapi utazási mátrix 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 A vasárnapi utasforgalom alapvetően volumenében tér el a hétköznapitól. 

Szeged meghatározó szerepe továbbra is fennáll; 1.699 utast vonzott és onnan 2.234 utas indult 

el. Kiemelhető utazási relációi: 

− Szeged - Szabadka   550 utas 

− Szabadka - Szeged   717 utas 

− Szeged - Magyarkanizsa  240 utas 

− Magyarkanizsa - Szeged 298 utas 

− Szeged - Zenta   268 utas 

− Zenta - Szeged   361 utas 

− Szeged - Horgos   139 utas 

− Horgos - Szeged   168 utas 

A munkanapihoz hasonlóan ki kell emelni még Szabadka jelentős utasforgalmát (utasvonzó 

hatás 944 fő, utaskibocsátás 718 fő), amelynek jellemző relációi: 

− Szeged - Szabadka   550 utas 
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− Szabadka - Szeged   717 utas 

− Szabadka - Budapest  56 utas 

− Budapest- Szabadka  115 utas 

− Szabadka - Mórahalom 24 utas 

− Mórahalom - Szabadka  24 utas 

A hétvégi utasforgalmi relációkra jellemző, hogy a munkanapihoz képest kibővült, vagyis 

Magyarkanizsa, Zenta, Horgos és Budapest forgalmán túl Ada és Mórahalom utasvonzó- és 

kibocsátó hatása megnőtt. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a vizsgált Szeged – Szabadka térségben utasforgalmi 

szempontból meghatározó városok magyar oldalon Szeged, míg a szerb oldalon Szabadka, de 

jelentős még Magyarkanizsa, Zenta és Horgos is.  

Relációk tekintetében  

− Szeged-Szabadka, 

− Szeged-Zenta, 

− Szeged-Magyarkanizsa, 

− Szeged-Horgos. 

A hálózatfejlesztési tervben e relációk közforgalmú közlekedési bővítési lehetőségét kell 

megfontolni. 
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77. ábra 

Vasárnapi utazási mátrix 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 A célforgalmi felmérés adatai alapján rendelkezésre állnak továbbá 

− az utazás lebonyolításának közlekedési eszköze, 

− a megkérdezett utasok státusz, 

− az utazások indoka, gyakoriság, 

− az utazási mód lehetősége és választási kritériuma, 

szerinti megoszlás. 

Az utazások közlekedési eszköz szerinti megoszlására (78. ábra) mind a két mérési napon az 

egyéni közlekedési eszközzel lebonyolított utazások dominanciája jellemző munkanapokon a 

vasárnapot meghaladó részaránnyal. Az utasforgalom 92-93%-a egyéni közlekedési eszközzel, 

6-6,5%-a helyközi autóbusszal került lebonyolításra és az utasok mindössze 0,7-1,6%-a 

választotta a vonatot. 
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78. ábra 

A felmért utasforgalom közlekedési eszköz szerinti megoszlása 

Az utasok státusza szerinti megoszlását felmérési naponként és közlekedési ágazatonként a 

44. ábra szemlélteti. 
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79. ábra 

A megkérdezett utasok státusza szerinti megoszlás 

Az adatok alapján is jól látszik, hogy a megkérdezett utasok legnagyobb részarányát (64-74%) 

a dolgozók alkotják, amely már magyarázatot ad az egyéni közlekedési eszközök magas 

részarányára is. A másik meghatározó utas szegmenst a tanulók és a nyugdíjasok alkotják. A 

naponkénti megoszlásból kitűnik, hogy a nyugdíjasok hétköznap utaznak többet, míg a diákok 

magasabb részaránya az iskola településére történő vasárnapi visszautazás miatt hétvégén 

jelentkezik.  
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A közlekedési eszközönkénti megoszlás már igen eltérő. Az egyéni közlekedési eszközzel 

lebonyolított utazások terén kiemelkedő részarányt képviselnek a dolgozók, hisz ők 

rendelkeznek önálló jövedelemmel és nekik van választási lehetőségük. Ezzel szemben a 

közforgalmú közlekedés területén már a tanulók és a nyugdíjasok jelenléte a meghatározó, hisz 

ők anyagi helyzetükből kifolyólag nincsenek választási helyzetben. 

Az utazás indoka szerinti megoszlás felmérési naponként igen eltérő. A felmérési naponkénti 

megoszlás (45. ábra) alakulásában közös jellemző, hogy meghatározó arányú az 

egészségüggyel, a munkába és az iskolába járással kapcsolatos utazások részaránya. A kapott 

adatok alapján szembetűnő az egészségüggyel kapcsolatos utazások mindkét napi magas (26,2-

25,3%-os) részaránya, amely munkanapokon alapvetően a magyarországi szakorvosi ellátás 

igénybevételének, míg vasárnap a határ menti gyógyfürdők hétvégi látogatottságának az 

eredménye. 

Természetesen közlekedési alágazatonként még nagyobb eltérések tapasztalhatók az utazások 

indok szerinti megoszlásában. Pl. csütörtökön az egyéni közlekedésben legnagyobb részarányt 

(közel 40%) a munkába járással, vagy a munkavégzéssel kapcsolatos utazások képezték, addig 

vasárnap a közforgalmú közlekedési eszközökön az iskolába járással kapcsolatos utazások 

részaránya meghaladja a 40%-ot. Az utazási indokok szerinti megoszlási arányok is 

alátámasztják a közforgalmú közlekedési lehetőségek, elsősorban a menetrend szerinti 

autóbusz-közlekedés fejlesztési igényét. 

 

80. ábra 

 Az utazás indoka szerinti százalékos megoszlás felmérési naponként 
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Az utazás gyakoriságának megoszlására jellemző, hogy a megkérdezettek több mint fele 

havonként, vagy annál is ritkábban utazik, s akik a rendszeresen utazók csoportját alkotják – a 

heti rendszerességgel, vagy még az annál is gyakrabban utazók – azok a megkérdezettek 

mintegy 1/3 része. Csütörtöki napon az utasok 10%-a állította, hogy napi rendszerességgel 

közlekedik a vizsgált területen. Ez azt jelenti, hogy e két utascsoport utazási jellemzői 

szolgáltatják a fejlesztés alapinformációit. A gyakorisági megoszlást felmérési naponként a 46. 

ábra szemlélteti. Közlekedési alágazatonként ennél a paraméternél is tapasztalható eltérés. 

Szembetűnő pl. a közforgalmú közlekedési eszközön vasárnap utazók hétvégi gyakorisági 

részaránya (14,1%), amelyet a szerb diákok Magyarországra történő utazása eredményez. 
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81. ábra 

A felmért utazások gyakorisági megoszlása felmérési naponként 

A közforgalmú közlekedés szervezhetőségét befolyásolja, hogy a kikérdezett utazás egy 

egynapos utazás része-e, vagyis még aznap visszatérő, avagy sem. Az arány naponként és 

közlekedési áganként nagyon eltérő. Munkanapokon az utazások 2/3 része egynapos utazás, 

míg ez hétvégén az utazások mintegy felére jellemző csak. A közforgalmú közlekedés 

területén, csütörtökön a megkérdezettek 34%-a, míg vasárnap mindössze 17%-a tér vissza 

ugyanazon a napon a kiindulási helyére.  Ennek fő oka, hogy a közforgalmú közlekedés 

menetrendje nem teszi lehetővé Szegedről Szabadkára és Szabadkáról Szegedre az esti 

visszatérést. Ez azt is jelenti, hogy az egyéni utazások 76-86%-ának egy része egy kedvező 

járatsűrűségű és viteldíjú közforgalmú közlekedés esetén feltételezhetően közlekedési eszközt 

váltana utazásának lebonyolítására.  

A megkérdezett utasok 40-50%-ának volt lehetősége utazási módjának megválasztására. Fontos 

tudni, hogy milyen szempont alapján választott. Erre a kérdésre 3 választ is lehetett adni, 

fontossági sorrend nélkül. A megoszlási százalékokat az 82. ábra szemlélteti. 
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82. ábra 

Az utazási mód választási kritériumainak megoszlása felmérési naponként 

Felmérési naponként minimális eltérés van a módválasztás okaiban. Leszámítva a legnagyobb 

részarányt (36-49%) képviselő „nincs más lehetőség”-et, legtöbben (15-23%) a kényelmet 

jelölték meg választási kritériumként. További fontos szempont az eljutási idő, vagyis a 

gyorsaság 16-19%-ban. 

Közlekedési alágazatonként jelentős eltérések tapasztalhatók. A közforgalmú közlekedést 

választók mindkét felmérési napon a kedvezőbb ár alapján döntöttek (24-30%), míg az egyéni 

közlekedést választók döntési szempontjai a gyorsaság (17-27%) és a kényelem (15-34%) volt. 

6.2. Jövőben várható utazási igények, jövő utazási mátrix  

6.2.1. A jövőben várható lehetséges forgatókönyvek vizsgálata a Szeged-Szabadka régióban  

A forgalom előrebecslést több forgatókönyv alapján is el lehet végezni, hiszen a társadalmi-

gazdasági változások többféle fejlődési pályát vetítenek előre, amelyek más-más utazási igény 

változást generálnak, illetve kihatnak a kínálati oldalra is (pl. tervezett 

infrastruktúrafejlesztések hatása, a határ mint akadályozó tényező átjárhatóságának változása). 

Az egyes forgatókönyvek nem térnek el egymástól az alapvető demográfiai folyamatokban, és 

nem számolunk a magyar ajkú szerbiai lakosság arányának jelentős változásával. 

A magyar-szerb határtérségben az utazási igényeket befolyásoló alapvető, a forgatókönyvek 

kialakítását meghatározó tényezők a következők: 

 a lakosság jövedelmi viszonyai és ezzel összefüggésben a lakosság személygépkocsival 

való ellátottsága; 
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 utazási célpontok és indokok elhelyezkedése és az általuk generált utazási igény: 

munkahelyek, közép- és felsőfokú oktatás, kereskedelem (bevásárlóközpontok); 

 Szerbia európai uniós integrációja (EU csatlakozás, csatlakozás a schengeni övezethez 

és az eurózónához) és ezáltal a határátlépés idejének csökkenése. 

Pesszimista forgatókönyv 

E forgatókönyv hosszabb távon sem számol Szerbia európai uniós csatlakozásával. Ezzel 

hosszú távon is megmarad a schengeni határ és nem csökken jelentősen a határellenőrzés 

hossza. A gazdasági fejlődés és ezzel a lakossági jövedelmek növekedése lassú marad mind a 

magyar, mind pedig a szerb oldalon. A személygépkocsival való ellátottság csak lassan nő a 

határ mindkét oldalán. Szerbiában nem jönnek létre nagy bevásárlóközpontok és turisztikai 

központok, amelyek helyben is elérhetővé tennék a jelenleg csak Szegeden és környezetében 

elérhető szolgáltatásokat (kereskedelem, korszerű fürdőkomplexum). 

Reális forgatókönyv 

Szerbia 10 év múlva, 2022 körül válik teljes jogú EU taggá, de a schengeni rendszerbe csak ez 

után kb. 2027 táján lép be. Ezzel 10 év múlva szűnik meg a vámvizsgálat, 15 év múlva pedig a 

határellenőrzés a magyar-szerb határon. Időközben az Európai Unió kisebb lépésekkel könnyíti 

a határátlépést Szerbia és Magyarország között, ami némileg csökkenti a határvárakozást a 

közúti határátkelőhelyeken. A lakosság jövedelmi helyzete és személygépkocsival való 

ellátottsága mindkét országban mérsékelt ütemben növekszik. Az EU csatlakozás után 

megnyíló egységes munkaerőpiacon főként a szerbiai lakosok magyarországi munkavállalása 

jellemző. 5 éven belül Szabadkán felépül egy bevásárlóközpont, a szegediekhez hasonló 

kínálattal. 10 éven belül nagyszabású gyógy- és élményfürdő fejlesztések történnek Szabadka 

környékén. Európai Uniós támogatás segítségével 10 éven belül megtörténik a Szabadka – 

Szeged vasútvonal fejlesztése (80 km/h pályasebesség, járműcsere). 

Optimista forgatókönyv 

Szerbia 5 éven belül, 2017 körül az EU teljes jogú tagjává válik; 10 éven belül pedig belép a 

schengeni övezetbe. Ezzel 2022-re megszűnik a határellenőrzés és teljesen átjárhatóvá válik a 

határ. 5 éven belül Szabadkán és Zentán bevásárlóközpont épül, valamint Palicson és Becsejen 

gyógy- és élményfürdő létesül. Felépül a szabadkai Népszínház új épülete. Szabadkán és 

környékén számos új munkahely jön létre, jelentősen csökken a munkanélküliség és az EU 

csatlakozás után megnyíló munkaerőpiacon kölcsönös ingázás indul meg a két ország között. 

Szegeden dinamikusan fejlődik az oktatás, kutatás, a szolgáltatási szektor és a tudásalapú 

gazdaság (Biopolisz), ami a munkahelyek számának jelentős növekedését vonja magával. 

Szegeden nemzetközi repülőtér nyílik, ahonnan Európa számos városa elérhető. A gyors 

gazdasági fejlődés miatt a jövedelmek is gyorsan nőnek és a személygépkocsival való 

ellátottság megközelíti a magyar szintet. Európai uniós támogatással 10 éven belül felújításra 

kerül a Szabadka-Szeged vasútvonal (120-160 km/h pályasebesség, villamosítás). 
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6.2.2. Az előrebecslés alapfeltevései 

A vizsgált határ menti térségek egymás közötti forgalmának előrebecslését a mai forgalmi 

adatokból, a különféle fejlődési forgatókönyvekből és az általános demográfiai, gazdasági és 

területszerkezeti adatokból következtetve lehet megállapítani. 

A két szomszédos térség közötti forgalom alakulását több tényező befolyásolja, úgymint: 

 a két ország közötti általános gazdasági kapcsolatok (külkereskedelem, termelési-

szolgáltatási kooperáció, stb.), 

 a szomszédos határ menti térségek kereskedelmi-szolgáltatási ellátottsága, 

 társadalmi kapcsolatok (kulturális, idegenforgalmi, stb.), 

 a határ átjárhatósága. 

 

6.2.2.1.  Magyar-szerb gazdasági kapcsolatok 

A két ország közötti gazdasági kapcsolatok fontos mérőszámai a külkereskedelem alakulását 

jelző árukiviteli és behozatali volumenek. Ez nem csak a külkereskedelmet, hanem a gazdasági 

kooperációt is jellemzi. 

 

Magyar-szerb külkereskedelem volumenének fajlagos változása*
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83. ábra 

(Forrás KSH és saját szerkesztés) 

A 83. ábra a magyar-szerb export-import forgalom fajlagos fejlődési rátáját mutatja be 2006-

2011 között. 
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A 2008 évben bekövetkezett gazdasági recessziótól eltekintve megállapítható – feltételezve azt, 

hogy a következő években nem lesz egy újabb visszaesés – hogy az általános gazdasági 

kapcsolatok évi bővülésénél 7-8 %-kal lehet számolni. 

6.2.2.2. Magyar-szerb idegenforgalmi kapcsolatok 

Az idegenforgalom alakulását jól jellemzi egyrészt az országhatáron áthaladó utasforgalom (10. 

ábra). 

A röszkei határátkelőn áthaladó utasok száma 20%-kal emelkedett az elmúlt 4 évben, a szerb 

illetőségű átkelők forgalmának emelkedése miatt, miközben a magyar utazók száma 

lényegében stagnált. A statisztikát torzítja az ezen a szakaszon évente többször áthaladó 

nyugat-európai vendégmunkások forgalma. Jelentősebb változás (emelkedés) önmagától nem 

várható, csak a társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősödése és határvizsgálat egyszerűsítése 

(Szerbia EU tagsága következő öt évben, majd nagyobb távlatban a schengeni egyezményhez  

6.2.2.3. A helyközi közforgalmú közlekedés várható szerepe 

A hosszabb távú magyarországi adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a rendszerváltást követő, 

nominálértékben rohanóan emelkedő fogyasztási index mellett a közforgalmú közlekedés 

teljesítményi indexe – ha nagyon szerényen is – de növekedő tendenciát mutat (84. ábra). 

Látható, hogy a rendszerváltozásig (illetve az azt megelőző depresszív, válságos évtizedig) az 

akkori extenzív növekedésnek megfelelően a közlekedés szinte a fogyasztástól függetlenül 

növekedett. Ezt követte a visszaesés, majd a stabilizálódást követően egy enyhe fajlagos 

fogyasztásnövekedés jelentkezett, ami a mai napig tart (85. ábra). 

A fentiekben megnevezett indexek rendszerváltozást követő időszakát vizsgálva 

megállapítható, hogy a fajlagos értékeket nézve egy évi 0,5-1 %-os fajlagos keresletbővüléssel 

lehet a 2020-ig terjedő időszakra számolni, az alábbi tényezők feltételezése mellett: 

 a gazdaság, és ezen belül a lakossági fogyasztás szerkezete alapvetően nem változik; 

 hosszabbtávú, jelentősebb és tartós gazdasági visszaesés nem lesz; 

 a közforgalmú közlekedés szolgáltatása, színvonala legalább kismértékben, de javul. 

Mindezek alapján a 2020 évi szintre, arra a hipotézisre lehet jutni, hogy a fajlagos utazási igény 

évi 1%-kal nő, a népességszám kismértékű csökkenése és a foglalkoztatási szint mértékének 

változatlansága mellett. 
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84. ábra 

A fogyasztási és a helyközi közlekedés növekedési indexeinek összefüggése (1960=100%) 

(Forrás: KSH és saját szerkesztés) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1990 1995 2000 2005 2010

fo
g

y
a
s
z
tá

s
i 

in
d

e
x

0

20

40

60

80

100

120

140

160

k
ö

z
fo

rg
.k

ö
z
l.

te
lj

.i
n

d
e
x

Fogyasztási index

Helyközi ukm

 

85. ábra 

A fogyasztási és a helyközi közlekedés növekedési indexeinek összefüggései 1990-2010 között  

(1990=100%) 

(Forrás: KSH és saját szerkesztés) 
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Külön kérdés az egyéni- és a közforgalmú közlekedés kapcsolata (modal split). Ismeretes, hogy 

a motorizációs fejlődéssel együtt az egyéni személygépkocsi közlekedés elterjedése egyrészt a 

mobilitás szintjét emeli, másrészt egyre nagyobb részt vesz a közforgalmú közlekedésből.  

A 2008-ban kezdődő világgazdasági válság következtében a motorizáció fejlődése lelassult, sőt 

meg is torpant, ami nem csak a személygépkocsi állomány, hanem a forgalmi teljesítmények 

kismértékű csökkenésével is járt. A közeljövőt illetően a következő feltételezésekkel lehet 

számolni: 

 a dinamikus fejlődési periódusra az évi 8-10 szgk/1000 lakos ráta-növekedés volt a 

jellemző - ami kb. évi 8-10 ezer állománybővülést jelent; 

 a gépkocsi üzemeltetési, fenntartási és pótlási költségek folyamatosan emelkednek; 

 a válság elmúlását követően várhatóan csökkentett ütemmel, de visszaáll a motorizációs 

fejlődés trendje, aminek mértéke az osztrák szint 3/5-e körül mozog. 

Mindezek alapján, Magyarországon egy szerény, évi 3-5 %-os motorizációs szint emelkedéssel 

lehet számolni a következő években, feltételezve, hogy újabb pénzügyi-gazdasági válság nem 

kezdődik. 

Hazánk a közlekedési munkamegosztást illetően még most is igen kedvező helyzetben van. 

Mindez azon közel negyed évszázados fejlődési folyamat után észlelhető, amikor az általános 

társadalmi-gazdasági változások következtében a motorizáció, és az egyéni közlekedés 

térhódítása töretlen volt, minek következtében a közforgalmú közlekedés elvesztette 

teljesítményeinek közel 1/3-át. Azonban azt is észre kell venni, hogy volt néhány ország, ahol a 

közforgalmú közlekedés teljesítménye stagnált, vagy csak kismértékben csökkent 

(Görögország, Ausztria), sőt Portugália esetében egy folyamatos teljesítménynövekedés 

tapasztalható 

Ennek többféle oka van, de a legjelentősebb oka a közforgalmú közlekedés színvonalának és 

vonzóképességének emelését szolgáló fejlesztésében található meg, miközben az egyéni 

közlekedést szolgáló infrastruktúra színvonala is emelkedett!  Mindez arra utal, hogy a vonzó, 

kényelmes és az utazók igényeihez igazodni képes közforgalmú közlekedési szolgáltatás 

versenyképes lehet az egyéni közlekedéssel szemben, sőt még szolgáltatási területet is tud 

szerezni. 

Összességében prognosztizálható, hogy egy korszerű, attraktív és megfizethető közforgalmú 

közlekedési szolgáltatás ma már versenyezni képes az egyéni gépjármű közlekedéssel. 

Szakértői becslések szerint ma már a továbbra is (bár lelassult) motorizációs növekedést 

kompenzálni tudja az attraktív közösségi közlekedés, ami óvatos becslés szerint az átlagosan 

kb. 4%-os egyéni közlekedési növekmény nagy részét (kb. ¾-ét) közömbösíteni tudja. 

6.3. A vizsgált határszakaszon áthaladó utasforgalom várható értéke 

Az előrebecslést a projekt keretében végzett felmérések alapján megállapított főbb utasmozgási 

irányokra végeztük el egy átlagos hétköznapra, a realista forgatókönyvet feltételezve. Az egyes 

relációkban felmért jelenlegi forgalmat a 39. táblázat mutatja be. 
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Honnan Hová 

összes 

utazás

/irány 

munk

ába 

látoga

tás 
eü 

vásárl

ás 

ügyinté

zés 
iskola 

munka

végzés 
egyéb 

Szeged Szabadka 536 8,5% 12,9% 4,3% 38,0% 13,4% 6,4% 1,9% 14,8% 

Szeged Horgos 135 10,4% 35,9% 0,2% 19,2% 20,2% 1,5% 0,0% 12,7% 

Szeged Magyarkanizsa 182 13,3% 30,7% 6,1% 26,4% 4,3% 3,2% 3,9% 12,1% 

Szeged Zenta 158 5,8% 23,8% 0,0% 32,8% 0,0% 14,4% 10,4% 12,9% 

Szeged Palics 56 0,0% 16,2% 0,0% 37,8% 18,9% 9,6% 7,6% 10,0% 

Mórahalom* Szabadka 172 0,0% 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,4% 

Szabadka Szeged 630 7,3% 16,5% 4,0% 34,1% 11,7% 6,6% 3,9% 15,9% 

Szabadka Mórahalom* 177 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,9% 0,0% 70,9% 

Horgos Szeged 135 8,2% 33,5% 4,8% 18,6% 20,7% 0,3% 0,0% 14,0% 

Magyarkanizsa Szeged 192 11,7% 31,5% 6,1% 27,0% 5,2% 3,0% 4,3% 11,3% 

Zenta Szeged 171 7,5% 28,3% 0,4% 33,2% 0,0% 10,0% 9,0% 11,7% 

Palics Szeged 64 0,0% 12,2% 8,3% 34,6% 15,3% 5,4% 5,3% 18,9% 

39. táblázat 

Jelenlegi forgalom és annak megoszlása indokcsoportok szerint a Szeged-Szabadka régió fő utazási 

relációiban 

*Mórahalom esetében figyelembe vettük a fürdő látogatottságai adatait is 

Az utazás célja szerinti megoszlást a felvett 12 reláció átlagára számítva a 86. ábra mutatja. 

Látható, hogy ma az utazások kb. ¼-ét a látogatás, a vásárlás és az egyéb célok alkotják, míg a 

munkával, illetve munkavégzéssel kapcsolatos utazások összesen éppen hogy eléri a 10%-ot. 

A határon átmenő uitazások megoszlása az utazás célja szerint
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86. ábra 

A munkamegosztást illetően nagyon jól látszik az egyéni személygépjármű forgalom 

dominanciája, ami a teljes forgalomra számítva meghaladja a 90%-ot:  
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 autóbusz vasút szgk összesen 

Szeged-Szabadka 21 4 511 536 

Szeged-Horgos 13 2 120 135 

Szeged-Magyarkanizsa 15 0 167 182 

Szeged-Zenta 20 0 138 158 

Szeged-Palics 1 1 54 56 

Mórahalom-Szabadka 0 0 24 24 

Szabadka-Szeged 46 12 572 630 

Szabadka-Mórahalom 0 0 29 29 

Horgos-Szeged 9 2 124 135 

Magyarkanizsa-Szeged 14 2 176 192 

Zenta-Szeged 17 0 154 171 

Palics-Szeged 0 0 64 64 

Összesen 156 23 2133 2312 

40. táblázat 

A vizsgált relációk utasforgalmának megoszlása közlekedési módok szerint (fő/nap/irány) 

A 2023-ra előrejelezve, 10 éves időtartamot feltételezve az alábbi fejlődési szorzókkal lehet 

számolni: 

a) Az évi átlagos 7%-os  gazdasági fejlődés önmagában egy általános évi 3%-os mobilitás 

emelkedést jelent, vagyis minden relációban és minden utazás csoportban  1,34-es 

szorzószámot kell használni. 

b)  Az 1,34 szorzóval növelt mátrix közúti részét további 1,40-es szorzóval, kell felszorozni. A 

közösségi közlekedésnél 1,22 szorzószám alkalmazandó. 

c) Amennyiben feltételezzük Szerbia EU csatlakozását 2022-ig, de a schengeni övezethez való 

csatlakozás nélkül, akkor az előrebecslési időszak végén számolhatunk egy jelentősebb 

megugrással a munkavállalási és iskolalátogatási célú utazások tekintetében, ami a szabad 

magyarországi munkavállalást és az utazási lehetőségek relatív könnyebbedése miatt 

következik be. Ezt az a) és b) pont szorzói nem tudják figyelembe venni. Mindkét 

utasszegmens esetén az átlagosnál nagyobb a közösségi közlekedés igénybevételének esélye az 

utazások gyakorisága és ezzel költsége, valamint annak rendszeressége és közösségi 

közlekedéssel való könnyebb kiszolgálhatósága miatt. Feltételezzük, hogy az utazási igény 

növekedésre a közösségi közlekedési szolgáltatók rugalmasan reagálnak és a jövőbeli 

menetrend lehetővé teszi a napi szintű ingázást Szabadka, Horgos, Magyarkanizsa, Zenta és 

Szeged között. 

Becslésünk szerint Szabadka, Horgos, Magyarkanizsa és Zenta esetében a munkába járás célú 

ingázás a jelenlegi kétszeresére nő; az új ingázók 30%-a választja a közösségi közlekedést. Az 

iskolába járók forgalma Szabadka, Horgos, Magyarkanizsa, Zenta és Palics esetében a jelenlegi 

kétszeresére nő és az új utasok 60%-a a közösségi közlekedést választja. 

A fenti hatásokat és szorzókat figyelembe véve 10 év múlva a 41. táblázatban bemutatott 

utazási igények várhatók. 
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Reláció Közösségi közl. Szgk Összes utas 

Szeged-Szabadka 41 918 958 

Szeged-Horgos 25 215 240 

Szeged-Magyarkanizsa 25 300 324 

Szeged-Zenta 33 248 280 

Szeged-Palics 3 97 100 

Mórahalom- Szabadka 0 309 309 

Szabadka -Szeged 95 1027 1122 

Szabadka -Mórahalom 0 318 318 

Horgos-Szeged 18 223 241 

Magyarkanizsa -Szeged 26 316 342 

Zenta-Szeged 28 277 304 

Palics-Szeged 0 115 115 

Összesen 293 4362 4654 

41. táblázat 

A gazdasági-társadalmi kapcsolatok, valamint Szerbia EU csatlakozásának hatása az utasforgalomra 

(fő/nap/irány; becslés) 

A gazdasági-társadalmi folyamatokból levezethető utazási igény változás mellett figyelembe 

kell venni a látens, tehát jelenleg nem megvalósuló utazásokat is, amelyek bizonyos feltételek 

teljesülése esetén jönnének csak létre. A háztartásfelvétel és a határkikérdezés adataiból 

levezethetők ezek az igények. 

A háztartásfelvétel adatai alapján Szabadkán és környezetében a minta 15%-a nyilatkozott úgy, 

hogy valamilyen ok miatt nem jut el határ túloldalára, míg Szeged és térségében 5%. Szegeden 

és környékén ugyanilyen arányban jelezték azt is, hogy bizonyos helyekre ritkábban jutnak el, 

mint szeretnék, míg Szabadka esetében ez az arány 26% volt. Az utazások meghiúsulásának 

indokai között meghatározó szerepet játszanak az anyagi lehetőségek. A ténylegesen ma is 

utazók azonban nagy számban említették még a határátlépés időtartamának hosszúságát is. A 

magyar oldalon a megkérdezettek 17%-a, Szerbiában 9%-a a hiányos tömegközlekedési 

kapcsolatok miatt nem tud utazni. 

Az adatok tehát azt mutatják, hogy az anyagi lehetőségek javulása, a határátlépés hosszának 

csökkenése, illetve az új közösségi közlekedési kapcsolatok új utazásokat generálhatnak. 

A tapasztalatok szerint az ilyen kinyilatkoztatások megvalósulása, amennyiben a választási 

lehetőség ténylegesen rendelkezésre áll, jóval alacsonyabb az igen válaszok számánál. 

Becslésünk szerint a potenciális utasok fele utazna valójában, ha valóban meg is teheti 

(kedvező árú, sűrűségű és kényelmes alternatíva létesül).  

Az utazások indokát tekintve elsősorban a szabadidős, látogatás és vásárlási célú utazásokat 

halasztják az emberek, tehát az új utazások rendszeressége is ennek megfelelően heti-havi 

szintű lenne. 

A háztartásfelvétel eredményei alapján a látens utazások aránya az összes jelenleg lebonyolított 

utazás 38%-ára becsülhető. A módok közötti megoszlást tekintve figyelembe kell venni, hogy 
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középtávon csak a Szeged-Szabadka és a Szeged-Zenta-Óbecse relációban kerül sor 

járatbővítésre, tehát a látens igények ezen útvonalakra eső részénél számíthatunk arra, hogy a 

közösségi közlekedés részaránya nőni fog.  

Figyelembe véve a háztartásfelvétel eredményeit, számításaink szerint naponta 1650 új, ma 

nem létező utazás fog indulni a térségben. Ennek várhatóan 7 (Szerbia) ill. 14%-a 

(Magyarország) fog közösségi közlekedéssel zajlani (azon válaszadók aránya, akik a hiányos 

tömegközlekedési kapcsolat miatt nem utaznak). A generált utazások számát lebontva a fent 

említett kiemelt relációkra a 42. táblázatban szereplő új közösségi közlekedési utazások 

adódnak. Amennyiben feltétezzük, hogy a közösségi közlekedés színvonala jelentős mértékben 

javul, akkor feltételezzük, hogy az aránya az új utasokból nem csak 11% hanem annak duplája 

22% lesz. Így összességében naponta 190 új közösségi közlekedési utast prognosztizálunk. 

Reláció 

Aránya az 

összes 

utazásból 

Összes 

új utas 

Összes új 

közösségi 

közlekedési 

utas 

Összes új közösségi 

közlekedési utas 

(színvonaljavulással) 

Szeged-Szabadka 16% 248 37 73 

Szabadka -Szeged 13% 248 16 32 

Szeged-Magyarkanizsa 5% 83 11 22 

Magyarkanizsa-Szeged 5% 83 6 11 

Szeged-Horgos 3% 50 8 16 

Horgos-Szeged 3% 50 4 8 

Szeged-Zenta 4% 66 10 20 

Zenta-Szeged 3% 66 4 8 

Összesen 

 

859 95 190 
42. táblázat 

Összes jövőben megjelenő jelenleg nem utazó vagy ritkábban utazó új utas - 2022 (fő/nap/irány; 

becslés) 

A közösségi közlekedés potenciális jövőbeli utazóközönségét bővíthetik a jelenleg 

személygépkocsival határon átkelők is.  

A határkikérdezés alapján a jelenleg személygépkocsival utazók átlagosan 39%-a utazna 

közösségi közlekedéssel, ha a menetidő rövidebb lenne, több járat közlekedne és olcsóbb lenne 

mint a személygépkocsis utazás. Itt is feltételezzük, hogy a potenciális módváltók fele váltana 

valójában közlekedési módot (19,5 %) és csak azokban a relációkban ahol kedvező árú, 

sűrűségű és kényelmes alternatíva létesül (elsősorban a Szeged-Szabadka és a Szeged-Zenta 

relációban). Figyelembe véve a hétköznapokon naponta személygépkocsival határon átkelők 

számát, várhatóan naponta 77 utas térne át közösségi közlekedésre, 188-an legalább hetente 

egyszer utaznának és 232-en havonta többször. Megvizsgálva, hogy jelenleg a 

személygépkocsis utazások hány százaléka bonyolódik az említett két relációban, illetve a 

relációk által érintett településekről/re, megadhatók a prognosztizált személygépkocsiról 

közösségi közlekedésre áttérő utasok (43. táblázat). 
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Reláció Arány a szgk. 

utazásokból 

Közösségi 

közlekedés új 

utas/nap 

Szeged-Szabadka 15% 29 

Szabadka-Szeged 15% 29 

Szeged-Horgos 3% 6 

Horgos-Szeged 3% 6 

Szeged-Kanizsa 5% 10 

Kanizsa-Szeged 5% 10 

Szeged-Zenta 4% 8 

Zenta-Szeged 4% 8 

Összesen  105 

43. táblázat 

Személygépkocsiról közösségi közlekedésre áttérő utasok becsült száma (fő/nap/irány) 

A 44. táblázat az összesített előrebecsült utazási igényt mutatja be a térség fő utazási relációira 

vonatkozóan. A közösségi közlekedésben összességében majd négyszeresére nő a forgalom, 

ami az alacsony bázisérték miatt napi 808 utast jelent. Ennek 60%-a várhatóan a Szeged-

Szabadka, 30%-a Szeged-Zenta, 10%-a pedig a Szabadka-Mórahalom relációban jelentkezik.  

Felhívjuk azonban a figyelmet az előrebecslésben lévő nagyfokú bizonytalanságra; hiszen 

bizonytalan Szerbia EU csatlakozásának időpontja, a gazdasági fejlődés mértéke a két 

országban, a világgazdasági válság elhúzódása és a közösségi közlekedés színvonalának 

növekedése és annak utasvonzó hatása. A fenti becslés alapja a reális forgatókönyvben 

megfogalmazott feltételek mindegyikének teljesülése. 



  130 

 

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 

Közösségi 

közlekedés 
Személygépkocsi Összesen 

Szeged-Szabadka 150 1256 1406 

Szabadka -Szeged 213 1351 1564 

Szeged-Magyarkanizsa 60 407 467 

Magyarkanizsa -Szeged 63 422 485 

Szeged-Horgos 50 292 342 

Horgos-Szeged 44 299 343 

Szeged-Zenta 64 342 406 

Zenta-Szeged 59 360 419 

Szeged-Palics 14 130 144 

Palics-Szeged 7 147 154 

Szabadka -Mórahalom 36 333 369 

Mórahalom- Szabadka 47 313 360 

Összesen 808 5652 6460 

44. táblázat 

Összes előrebecsült utazási igény a kiemelt relációkban - 2022 (fő/nap/irány) 

 

7. Stratégiai célok meghatározása  

7.1. Célcsoportok meghatározása 

A fejlesztések elsődleges célcsoportja a térség lakossága. Konkrétan, a jelenleg a határon 

kisebb-nagyobb rendszerességgel átkelők, valamint a jövőben várhatóan utazók tartoznak a 

célcsoportba. A jelenleg közösségi közlekedéssel utazók számára a szolgáltatás színvonala 

várhatóan javul, így továbbra is ezt a közlekedési módot választják. A jelenleg autóval utazók 

egy része pedig a közösségi közlekedési szolgáltatás javításával inkább az autóbuszt vagy a 

vasutat választja majd. Ezen túl új utazások is létrejönnek a kedvezőbb utazási lehetőségek és a 

vonzó utazási célpontok miatt. 

Ugyancsak a célcsoportba tartoznak a térségben működő közlekedési szolgáltatók (autóbusz és 

vasút), mivel az intézkedések az ő szolgáltatásuk és infrastruktúrájuk fejlesztésére irányulnak. 

A nagyobb utasforgalom és a járatok jobb kihasználtsága a szolgáltatás rentabilitását növeli. 

7.2. Célok meghatározása 

Az 4.2 fejezetben bemutatott problémafa alapján készült a célfa, ami minden a problémafán 

szereplő elemhez egy célt rendel. A célok megvalósítása a problémák megoldását szolgálja és 

egy elvárt célállapotot jelez. A célállapot eléréséhez szükséges intézkedéseket majd az 

intézkedési terv határozza meg. 
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8. Stratégiai tervezés, javasolt intézkedések 

A vizsgált régió közép- és hosszú távú koncepcióját a térség tömegközlekedési igényei, az 

infrastrukturális lehetőségek (a rendelkezésre álló úthálózat, határátlépési lehetőség, stb.), a 

meglévő járműpark, a gazdasági adottságok együttesen határozzák meg. 

A tömegközlekedési igények meghatározásánál, az utasszám nagyságrendjénél fontosabb a 

térbeni és időbeni ellátás szintjének elfogadása, mivel ez utóbbiaktól függ jelentős részben a 

tényleges utazási teljesítmény. 

Az ellátás elfogadható szintjének meghatározásánál területi vonatkozásban a jelenlegi hálózat 

jelölhető meg, amely lényegében az utas nemzetközi utazási lehetőségét határolja be. Az 

időbeni ellátottság színvonalát általában az utasforgalom határozza meg, amely természetesen 

igaz a térbeni ellátottságra is. A határon átnyúló társadalmi, gazdasági, oktatási, egészségügyi 

és kulturális kapcsolat vonatkozásában azonban, az utazás lehetőségének biztosításáról van 

szó, s így cél, hogy egy utasbarát kínálati hálózat és menetrend kerüljön kialakításra, még ha 

az gazdaságilag nem is indokolható teljes mértékben. 

Az ellátásnak van ugyanis egy bevétellel arányos színvonala, ami a fizető utasszámtól és a 

tarifaszinttől függ, amelynél az utazóközönség természetesen magasabbat vár el. Javaslataink 

feltételezik tehát azt, hogy a fejlesztések megvalósítása és az üzemeltetés esetleges 

veszteségei valamilyen forrásból megtérítésre kerülnek (Európai Unió, magyar és szerb állam, 

önkormányzatok, szolgáltatók). 

A vizsgált térség határon átnyúló közforgalmú közlekedésére a közép- és hosszú távú 

koncepcionális javaslat került kidolgozásra. 

Mind a két időtávra a közforgalmú közlekedés koncepcionális döntési körébe tartozónak 

ítélhető a határon átnyúló  

 közforgalmú közlekedés rendszerének meghatározása, 

 üzemeltetőjének kiválasztása, 

 feladatának kijelölése, 

 a szolgáltatás színvonal stratégiája, 

 a járműfejlesztési koncepció. 

 

A koncepcióban szükséges dönteni arról, hogy a javaslat tisztán autóbusz-közlekedési 

szolgáltatást preferáljon, vagy a vasútközlekedéssel kiegészítve közös rendszert. A vonatkozó 

vizsgálatok alapján egyértelműen, mind közép- mind hosszú távra egyaránt a közös vasút-

autóbusz hálózati rendszer javasolt. Legalapvetőbb indokot a két alágazat jelenlegi 

határellenőrzési időtartam eltérése szolgáltatja. 

Nemzetközi, kishatár menti forgalomban az üzemeltető önként vállalja a hazai és nemzetközi 

előírások figyelembevételével és betartásával a szolgáltatás nyújtását. A szükséges 

engedélyek birtokában több szolgáltató is jelen lehet e terület piacán, számukat az utazási 

igények nagyságán túl a területi illetékesség is befolyásolja. A szelekciót az utazási igények 

alakulása elvégzi. Ezek alapján mind a két időtávra e területen mindazon szolgáltatók 

működhetnek, akik erre engedélyt kérnek.  
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A térség közfogalmú közlekedési feladatának meghatározásánál indokolt eldönteni, hogy a 

jövőben a modal split milyen arányú legyen, vagyis a közforgalmú közlekedést indokolt-e 

preferálni, vagy az egyéni közlekedés további erősödése megengedett. Ez a kérdés azonban 

nem tekinthető kizárólagosan lokálisnak, hisz az egyéni közlekedés környezeti hatásán túl 

mindkét ország érintett úthálózatán zsúfoltságot okoz. Az EU elkötelezett híve a közforgalmú 

közlekedés fejlesztésének, s így nem lehet kérdéses, egyik időtávban sem, hogy e területen is 

cél a közforgalmú közlekedés fejlesztése, többek között utazási lehetőséget teremtve ezáltal, 

személygépkocsival nem rendelkező rétegnek is. 

A szolgáltatási színvonal a közforgalmú közlekedés egyik legfontosabb jellemzője, amely 

kifejezetten igényli a szinten tartást, amely lényegében gazdasági célzatú, mivel a színvonalat 

meghatározó járatkilométer költségfedezetét biztosító bevétel megteremtése a cél. A 

nemzetközi közlekedés a magyar szabályozásban szigorúan piaci alapon vállalt feladata a 

szolgáltatónak, s az esetleges veszteség megtérítését az államtól nem lehet elvárni. A szerb 

szolgáltatók sem részesülnek semmilyen veszteség kiegyenlítésben.  

A járműfejlesztési koncepcióban a szolgáltatóval szemben csak a hatályos jogszabályi 

elvárások fogalmazhatók meg, ugyanakkor saját hatáskörben dönthet pl. a jármű 

befogadóképességet illetően, amely az utasforgalom nagyságához kell, hogy igazodjon. 

A vizsgált terület kishatár menti közforgalmú közlekedési hálózat javasolt koncepciójának 

kidolgozása során, figyelembe vettük 

 a felmért és várható utasforgalmi áramlatokat, 

 az autóbusz-közlekedésre alkalmas úthálózatot, 

 a nagy beruházási igénye miatt, a vasúthálózat jelenlegi és várható műszaki 

színvonalát, 

 a jelenleg érvényben lévő határon átnyúló közösségi közlekedésre érvényes 

előírásokat. 

 

A javasolt intézkedéseket több tematikus csoportra osztottuk a korábban meghatározott 

stratégiai célok alapján.  

1. Új határon átnyúló közösségi közlekedési hálózat 

Az autóbusz-közlekedés rendszerének rugalmassága következtében hálózatfejlesztésre 

számos lehetőség nyílik. A fejlesztési javaslat két fő területre terjed ki: egyrészt a meglévő 

ellátás feltárt hiányosságainak kiküszöbölésére, másrészt a célforgalmi áramlatok részletes 

vizsgálata alapján megállapított főbb utasáramlatok hiányzó autóbusz-közlekedési ellátására. 

A lenti javaslatok megfogalmazásakor a cél egy az utazási igényeket minél jobban kiszolgáló, 

a társadalmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztését támogató közösségi közlekedési 

hálózat és szolgáltatási színvonal kialakítása volt. A határon átnyúló közösségi közlekedés 

sajátossága, hogy a szolgáltatók saját kockázatukra nyújtják a szolgáltatást és esetleges 

veszteségeiket általában senki sem téríti meg. Éppen ezért igen nehéz az üzemidő és a 

járatsűrűség bővítése, valamint új vonalak létrehozása a piaci igények előzetes ismerete 

nélkül. Az alábbi javaslatok egy részének megvalósítása tehát nagyban függ a határon átnyúló 

járatok finanszírozási lehetőségeitől. 
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1.1. Járatsűrítés a meglévő autóbuszvonalakon 

1.1.1. Járatsűrítés Szeged – Szabadka között 

Ahogyan azt a helyzetfeltárásban bemutattuk, a Szeged-Szabadka relációban az utasok által 

érzékelt egyik legnagyobb hiányosság a járatsűrűség nem megfelelősége. A jelenlegi 

menetrend Szeged és Szabadka között csak tanítási időszakban pénteken és vasárnap nyújt 

legalább napi öt eljutási lehetőséget a két város között. Egyébként hétköznapokon (H-CS) 

tanítási időn kívül napi három, pénteken és szombaton négy, vasárnap három járat közlekedik.  

Az utasok számára úgy nyújtható vonzó szolgáltatás, ha a járatok az utazási igényeknek 

megfelelő napokon és időpontokban indulnak. Az optimális menetrend középtávon legalább 

napi öt, 2-3 óránkénti eljutási lehetőséget kellene, hogy biztosítson a két város között. Ezért 

javasoljuk új járat indítását  

• munkanapokon a hivatásforgalom lebonyolítására reggeli csúcsidőben Szegedre 

legkésőbb 7:30 órai érkezéssel, amellyel a munkába és iskolába járók beérkeznek 

magyarországi munkahelyükre vagy iskolájukba; 

• ennek tükörképeként, délután Szegedről a munkavégzést, illetve iskolát követően 

szükséges új járat indítása, amely alapvetően szintén a hivatásforgalom kiszolgálására 

hivatott; 

• ezen túl javasoljuk mind a Szeged-Szabadka, mind pedig a Szabadka-Szeged relációban 

az esti összeköttetés megteremtését18-19 óra körüli indulással. 

Az iskolás és hivatásforgalmat kiszolgáló járatok azonban csak akkor lesznek vonzók az 

utasok számára, ha a határellenőrzés hossza kiszámítható lesz (lásd a 1.2.3 éa a 2.6 

intézkedéseket). 

Hosszú távon a két város között az egész napot lefedő ütemes menetrend bevezetése javasolt 

legalább két órás követéssel 6-22 óra közötti üzemidővel (napi 8 járatpár). 

1.1.2. Járatsűrítés Szeged – Magyarkanizsa – Zenta – Óbecse relációban 

Zenta megközelítése továbbra is két irányból – Magyarkanizsán és Törökkanizsán át – 

javasolt. A keresztmetszeti és a célforgalmi adatok is egyértelműen igazolták, hogy a vonal 

mértékadó utasforgalma Szeged és Zenta között jelentkezik. Az optimális menetrend 

középtávon legalább napi négy, 3-4 óránkénti eljutási lehetőséget kellene, hogy biztosítson a 

két város között; pénteken és vasárnap a diákok utazási igényeinek megfelelően további késő 

délutáni/esti járatokkal kiegészítve. 

Javasoljuk az Óbecse – Zenta – Horgos – Szeged reláció megtartását napi két alkalommal, 

míg további két betétjárat beállítását Szeged – Zenta relációban. Így napi két-két járat 

alapjáratként – a vonal teljes hosszán – történő közlekedtetése javasolható, míg a többi járat 

Zentáig, mint betétjárat közlekedhet. Ezzel megvalósítható Szeged és Zenta között a napi 

négyszeri összeköttetés. 
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1.2. Az autóbuszhálózat átszervezése 

1.2.1. Mórahalom bekapcsolása a nemzetközi autóbusz-közlekedésbe 

Mórahalom mint fürdőhely népszerű a szerbiai látogatók körében. Jelenleg a város fürdőjébe 

személygépkocsival, utazási irodák által szervezett autóbuszokkal, valamint illegálisan 

üzemeltetett mikrobuszokkal érkeznek a szerb vendégek. A menetrend szerinti autóbusszal 

való megközelítés körülményes, mivel szegedi átszállást igényel. 

 

A mórahalmi fürdő adatai szerint téli hétköznapokon 100, hétvégéken 150, nyáron hétköznap 

240 hétvégén pedig akár 1100 vendég is érkezik Szabadkától. Ez az utasmennyiség 

megalapozhat egy naponta közlekedő Szabadka-Mórahalom járatot. 

 

A felmért utazási igények alapján Mórahalom érintésével munkanapokon 2 járat 

közlekedtetése javasolt (reggel/délelőtt és késő délután), míg szabad- és munkaszüneti 

napokon 4 járat (2 reggel/délelőtt és 2 késő délután). 

 

Mórahalom érintésére a Szabadka – Szeged járat "eltérítése" javasolt Röszke – Mórahalom – 

Domaszék – Szeged, Bajai út – Kálvária sugárút útirányon át. A reggeli/délelőtti járatpárok 

esetében elégséges Szabadka irányából betérni Mórahalomra, míg a délutáni járatok esetében 

Szeged felől. Ezzel a Mórahalomra közlekedő járatok vissza irányán is biztosítható a 

megfelelő forgalom Szegedről Szabadka ill. vissza (mórahalmi betérés nélkül).  

A javasolt vonalvezetést jelölő megállók: 

Szeged, aut. áll 

Szeged, Rákóczi u. 

Mórahalom, gyógyfürdő 

Röszke, oh. 

Horgos, d. gr. 

Horgos, centar 

Backi Vinogradi, centar 

Hajdukovo, centar 

Palic, centar 

Subotica, aut.stan. 

 

Az új vonalvezetéssel a vonal hossza 61 km, a menetidő kb. 1:45 óra.  

A mórahalmi kitérő a Szeged-Szabadka járathoz képest 16,4 kilométeres többletutat és a 

mórahalmi megállással együtt kb. 20 perc menetidő növekedést jelent. Éppen ezért javasolt a 

jelenlegi reggeli Szabadka – Szeged járaton felüli járat beállítása 8:30 körüli szabadkai 

indulással. Vissza irányba, alkalmazkodva a mórahalmi látogatók igényeihez 16-17:00 óra 

körüli mórahalmi indulás javasolható. Ez kb. 6-7 órás mórahalmi tartózkodást tesz lehetővé. 

Alternatív lehetőségként a röszkei torlódás elkerülésére Mórahalom Tompa felől is 

megközelíthető (Szabadka – Kelebija – Tompa – Kelebia – Mórahalom). A menetidő 
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hozzávetőleg 1 óra a határátlépés időigénye nélkül. Ugyanez az autóbusz Szegedig is 

közlekedtethető, majd visszaúton teljesíthet egy Szeged – Horgos – Szabadka járatot. 

Hátránya, hogy nem érinti a Szabadka és a magyar határ közötti falvakat (Palics, Horgos).  

A harmadik és egyben optimális megoldás az lenne, ha a hamarosan megnyíló ásotthalmi 

határátkelőn is közlekedhetnének autóbuszok. Ezzel a Szabadka – Mórahalom távolság 32 

kilométerre csökkenne, ami a határátkeléssel 1 óra alatti menetidőt tenne lehetővé 

Mórahalomra, majd az autóbusz folytathatná útját Szeged felé (lásd a  2.4 intézkedést). 

1.2.2. "Határbusz" Szabadka – Horgos 

A felmérések meglepően sok gyalogos határátlépést mutattak ki, és az interjúk során is 

jelezték az interjúalanyok, hogy sokan a szerb határig személygépkocsival elviszik utasukat, 

aki átgyalogol a határon, majd felszáll a Tisza Volán Röszke, M5 határátkelőig közlekedő 

belföldi járatára. A szerb oldalon probléma, hogy a legközelebbi belföldi autóbuszmegálló 

Horgoson található, a határtól mintegy 3 kilométerre. Bár közép és hosszú távon nem 

kielégítő megoldás, de rövid távon igény van egy ún. "határbusz" szolgáltatásra, amikor az 

utasok mindkét határátkelőt megközelíthetik autóbusszal, majd átgyalogolnak a határon. Ezt 

optimális esetben a régi (5-ös úti) röszke-horgosi határátkelőnél lehetne megvalósítani, mert 

itt az autópályához képest kisebb a gyaloglási távolság, valamint kialakítható 

autóbuszmegálló. Ez mindkét oldalon új megálló kialakítását igényli a régi 5-ös út mellett. 

Mivel a horgosi régi határátkelőhöz vezető út Magyarkanizsa község kezelésében van, így a 

község alakíthat ki itt megállót. Az autóbusz fordulására megfelelő hely áll rendelkezésre (87. 

ábra). 

 

A horgosi átkelőhöz Kanizsáról és Szabadkáról közlekedhetne belföldi autóbusz. Ez egyes, 

jelenleg Horgosig közlekedő autóbuszok útvonalának meghosszabbításával is megvalósítható. 

Ez oda-vissza 6 kilométeres többlet utat jelent a jelenleg Horgos központjáig közlekedő 

autóbuszoknak. A meghosszabbítás Magyarkanizsa – Horgos relációjában az Enka putnički 

társaság autóbuszjáratait érintené (jelenleg munkanapokon 8 járat) Szabadkáról pedig a 

Subotica-trans (napi hat járat) és az Enka putnički (2 járat) horgosi járatait. 

 

A magyar oldalon elsősorban a Szegedről Röszke, M5 autópálya határátkelőhöz jelenleg 

közlekedő autóbuszok egy részének betérítése javasolt a régi átkelőhöz, ami oda-vissza 3,4 

km többletutat jelent. Amennyiben a határállomásra utazó (rendőr és vámos, ill. egyéb) 

munkavállalók kiszolgálását ez nem rontja, akkor egyes járatok végállomása áthelyezhető az 

autópálya átkelőről a régi átkelőhöz. A magyar szakaszon a többletteljesítményt az ellátásért 

felelősnek (a mindenkori közlekedésért felelős minisztérium) kell megrendelnie a 

szolgáltatótól (jelenleg Tisza Volán Zrt.). 

 

Javasoljuk, hogy  

 munkanapokon és hétvégi napokon a szerbiai határbusz igazodjon a magyar 

szolgáltató határra közlekedő járatainak menetrendjéhez, figyelembe véve az útlevél- 

és vámvizsgálat, valamint a gyalogos átkelés időszükségletét, 

 amennyiben a hétvégi igény ezen a menetrendi kínálaton túlnő, a magyar oldali 

szolgáltatóval összehangoltan új járat/ok beindítása is elképzelhető. 
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87. ábra 

A régi, lezárt horgosi határátkelő 

(Fotó: KTI) 

1.2.3. Nemzetközi autóbuszjáratok közlekedésének engedélyezése Röszke/Horgos régi 

határátkelőn  

A Röszke/Horgos autópálya határátkelőhely zsúfoltsága esetén, a menetrend szerinti 

autóbuszok számára alternatívát jelenthetne a régi átkelő használata. Ez több szempontból is 

előnyös lenne: 

 Elkerülhető lenne az autópálya határátkelőn való hosszú várakozás, így tartható lenne 

a menetrend. 

 A Szeged-Szabadka és a Zenta – Magyarkanizsa – Szeged járatok is megállnak 

Horgos, centar megállóhelyen, majd fel kell hajtaniuk az autópályára a 

határátlépéshez. A határátlépés után az autóbuszok az első csomópontnál letérnek az 

5-ös útra Szeged felé. Az autópálya használata a szerbiai részen kerülőt jelent. A régi 

határátkelő használatával Horgosról közvetlenül megközelíthető a határátkelő (a 

településtől 3 kilométerre), ami összességében az autópálya elkerülésével 5,9 km 

útmegtakarítást jelent. 

  

1.2.4. Új, Magyarkanizsa – Tiszasziget – Szeged vonal 

A röszkei határátkelő elkerülésére a térség kisebb határátkelői is lehetőséget biztosíthatnak. 

Tiszaszigeten jelenleg a magyar oldalon a határállomáshoz vezető út szélessége és a szerb 

határállomás kialakítása miatt nem engedélyezett az autóbusz-közlekedés.  
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Az új határforgalmi egyezmény lehetőséget ad rá, hogy az autóbusz-forgalom is 

megindulhasson "a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén"
32

. 

A tiszaszigeti átkelés elsősorban Zenta, Magyarkanizsa és Törökkanizsa irányából jelenthet 

alternatívát. 

Zentáról a jelenlegi vonalvezetéshez (Csóka – Törökkanizsa – Magyarkanizsa – Horgos –

Szeged) képest a Tiszaszigeten keresztüli útvonal 2 km megtakarítást jelentene. Menetidőben 

az alacsonyabb rendű utak és a települési átkelő szakaszok miatt ez kb. 10 perces növekedést 

jelentene. Az új vonal azonban nem érintené Csóka és Horgos településeket. Ez méréseink 

szerint napi szinten Horgos esetén 10-nél kevesebb, Csóka esetén pedig 2-3 utast érintene. 

Szegeden viszont az új útvonal lehetővé tenné Újszeged bekapcsolását a határon átnyúló 

hálózatba (egyetemi kollégiumok). 

Javasolt vonalvezetés: 

Senta  

Kanjiža 

Novi Knezevac 

Srpski Krstur 

Dala 

Tiszasziget 

Szeged, Újszeged 

Szeged, aut. áll. 

 

Az új vonal hossza: 59 km, a becsült menetidő 1:25 perc. 

A menetrendre vonatkozó javaslat: 

 a jelenleg Zenta – Szeged relációban közlekedő napi két járat új útvonalon 

közlekedtetése. 

 közép távon napi négy, 3-4 óránkénti eljutási lehetőség, pénteken és vasárnap a diákok 

utazási igényeinek megfelelően további késő délutáni/esti járatokkal kiegészítve  

1.3. Vasútfejlesztés 

1.3.1. Vasúti járművek fejlesztése 

A vasúti közlekedés fejlesztése érdekében szükség van a járműpark cseréjére. Ez elsősorban 

Szerbiában sürgető, mivel az elavult motorvonatok a magyar hálózaton nem közlekedhetnek, 

s emiatt az utasoknak át kell szállniuk. A magyar oldalon jelenleg közlekedő Bzmot 

motorvonatok közlekedésbiztonsági és vasúttechnológiai szempontból megfelelőek, de az 

                                                 

32
 2012. évi IV. törvény Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és 

a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről. 
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utaskomfort szempontjából elavultnak számítanak. Az utazási igények rövid távon csak a 

kisebb kapacitású, de csatolással később rugalmasan bővíthető dízel motorvonatok 

közlekedését indokolják. Ilyen járműre példa a Stadler által gyártott Regio-Shuttle RS1 (88. 

ábra), ami 71 ülőhellyel rendelkezik (amiből 20 felhajtható). A jármű alacsonypadlós és a 

felhajtható üléseknél babakocsi és kerékpár is elhelyezhető. A motorkocsi önállóan vagy akár 

hat egység összekötve is közlekedhet, rugalmasan kiszolgálva ezzel a változó utazási 

igényeket. 

 

88. ábra 

Stadler Regio Shuttle RS1 motorvonat Csehországban 

(Forrás:  STADLER, http://www.stadlerrail.com/hu/jarmuvek/rs1-2/) 

1.3.2. A vasúti infrastruktúra fejlesztése 

Szeged és Szabadka között a vasúti kapcsolat fejlesztésével a közúti közlekedésnél 

megbízhatóbb kapcsolatot lehetne kiépíteni, hiszen a vasúti határátlépést nem késlelteti a 

határnál torlódás, a határellenőrzésre meghatározott idő általában tartható.  

A megbízató vasúti közlekedéshez azonban a járműfejlesztés mellett pályafelújításra is 

szükség van. A magyar szakaszon az engedélyezett 60 km/h pályasebesség rövid távon 

elfogadható, a szerb oldalon azonban sebességnövelő beruházás szükséges a határ – Horgos – 

Bácsszőlős közötti szakaszon, ahol jelenleg 20 km/h a pályasebesség. Ennek a szakasznak a 

felújítása egy 2008-ban készült tanulmány szerint 8 millió euróba kerülne
33

.  

Hosszú távon a Szeged – Szabadka – Baja vasútvonal megvalósítása tervezett 120-160 km/h 

pályasebességgel és villamosítással. Ennek költsége 165 millió euró (A Szabadka – Csikéria – 

Baja nem villamosított szakasszal együtt)
34

. Ekkor Szeged és Szabadka között a menetidő 30-

                                                 

33
 Forrás: Magyar Szó 2008. november 25., http://www.magyarszo.com/fex.page:fd83190e-d57f-261d-c9c8-

cbbaee3f7473?start=20 
34

 Executive summary of feasibility study for Szeged-Röszke-Horgos-Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway 

line. 2011 



  140 

 

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

35 percre lenne csökkenthető határellenőrzés nélkül (várhatóan mire ez a projekt megvalósul 

Szerbia már tagja lesz a schengeni övezetnek, így határellenőrzésre sem lesz szükség). 

A vasúti közlekedés fejlesztésével a két nagyváros elővárosi forgalma összekapcsolható lenne 

és az elérhetőség javulásával növekedne Szeged és Szabadka vonzáskörzete. 

Szükséges a vasútállomások és megállóhelyek akadálymentesítése, annak érdekében, hogy a 

az új akadálymentesített járműveket a mozgásukban korlátozottak is igénybe tudják venni. 

Ugyancsak felújítás szükséges a Zenta – Magyarkanizsa – Horgos vonalon. A vonal 

felújításával és a Magyarkanizsa – Zenta szakasz újranyitásával egyrészt közvetlen átszállást 

lehetne biztosítani Horgoson a Szegedről és Szabadkáról érkező szerelvényekre/ről, másrészt 

közvetlen Szeged – Horgos – Magyarkanizsa – Zenta vonal is kialakítható. Az 

infrastruktúrafejlesztés magas költsége miatt azonban ez csak hosszú távon várható. 

1.3.3. Közvetlen vasúti összeköttetés megteremtése a szegedi és a szabadkai térség között 

A szerb oldali járműpark felújításával lehetőség nyílik arra, hogy újból közvetlen vonatok 

közlekedjenek Szeged és Szabadka között. Első lépésben az a cél, hogy a korábbi napi három 

(vasárnap négy) járatot vissza lehessen állítani. Ez után célszerű a napi járatszám bővítése 

legalább öt járatpárra, 2-3 óránkénti eljutást biztosítva a két város között. Ezzel párhuzamosan 

tisztázandó a vasút és az autóbusz-közlekedés munkamegosztása a két város között, annak 

érdekében, hogy elkerülhető legyen a verseny a két alágazat között.  

Amennyiben a szerb oldali rossz minőségű pályaszakasz felújítása megtörténik legalább 

80km/h pályasebességre és 21 tonnás tengelyterhelésre, meg kell vizsgálni a Budapest – 

Belgrád közötti nemzetközi összekötetés Budapest – Cegléd – Szeged – Horgos – Szabadka 

útirányon való vezetését. A nemzetközi vonatok kapacitása várhatóan elégséges lenne a 

Szeged-Szabadka közötti városközi forgalom kiszolgálására, illetve belföldi utasforgalmat is 

lebonyolíthatnának, beillesztve a vonatokat a Szeged-Budapest közötti ütemes közlekedési 

rendszerbe.  

Hosszú távon vizsgálandó a két város belvárosának közvetlen összekötése ún. tram-train
35

 

rendszerrel. Ebben az esetben speciális, mind városi villamosként, mind pedig nagyvasúti 

járműként közlekedtethető járművek köthetnék össze a szegedi és a szabadkai belvárost. 

Összefoglalva a vasúti közlekedésben a különböző időtávokon az alábbi fejlesztések 

javasoltak: 

                                                 

35
 A Tram-Train rendszerek célja a települések belterületét kiszolgáló villamosvonalak és a városhatárokon 

kívüli tágabb vonzáskörzetben található hagyományos vasutak összekapcsolása oly módon, hogy a hálózaton 

átszállásmentes utazások váljanak lehetővé a városon kívüli területek és a városközpont között. 
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Rövid táv Járműfejlesztés Szerbiában 

Közvetlen járatok visszaállítása Szeged – Szabadka között 

Járatszám bővítése napi ötre. 

Közép táv Pályafelújítás a határ és Backi Vinogradi között a szerb szakaszon 

Menetidő csökkentése 

Járműcsere a magyar oldalon 

Járatszám bővítése napi hétre 

A Budapest – Belgrád kapcsolat megvalósítása Szeged – Horgos –

Szabadkán keresztül 

Hosszú táv Pályafelújítás a magyar szakaszon vagy a Szeged – Szabadka – Baja 

kapcsolat megvalósítása, a teljes vonal átépítése 

Ütemes menetrend kialakítása (két óránként majd óránként) 

Horgos – Zenta vasútvonal felújítása 

Szeged – Horgos – Magyarkanizsa – Zenta közvetlen vasúti kapcsolat 

megteremtése 

Tram-train üzem vizsgálata a belvárosok közvetlen összekötésére 

 

2. Határátkelők és megközelítésük fejlesztése 

2.1. A tiszaszigeti határátkelőhöz vezető út felújítása 

Annak érdekében, hogy az 1.2.4 pontban javasolt, Tiszaszigeten át közlekedő autóbuszjáratok 

elindulhassanak, fel kell újítani a Tiszasziget és a határ közötti utat, ami jelenleg állapota és 

szélessége miatt nem alkalmas autóbusz-közlekedésre. A tervek IPA támogatással 

elkészültek. 

2.2. A tiszaszigeti határátkelő fejlesztése szerb oldalon 

A tiszaszigeti határátkelőn csak a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése után lesz 

lehetséges az autóbuszok áthaladása. A magyar határállomás már úgy épült, hogy az 

autóbuszok is használhassák. Szükséges a szerb határátkelő korszerűsítése is az autóbuszok 

áthaladásának biztosítása érdekében. 

2.3. A Backi Vinogradi határátkelőhöz vezető út felújítása/átépítése 

A várhatóan 2013-ban megnyíló Ásotthalom – Backi Vinogradi határátkelőhöz vezető út 

Szerbiában egy szakaszon rendkívül keskeny, nem alkalmas autóbuszok közlekedésére. 

Amennyiben az ásotthalmi határátkelőn lehetővé válik az autóbuszok áthaladása, ezt az 

útszakaszt szélesíteni kell és fel kell újítani. 

2.4. Ásotthalmi határátkelő megnyitása autóbuszok számára 

A hamarosan hatályba lépő magyar-szerb határforgalmi megállapodás nem engedélyezi 

autóbuszok áthaladását az újonnan megnyitandó ásotthalmi határátkelőn, noha Szabadka felől 

ez módot adna a röszkei torlódás elkerülésére, illetve Mórahalmot is be lehetne kapcsolni a 

határon átnyúló közlekedésbe. A hamarosan megépülő határállomás nem lesz alkalmas 
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autóbuszok átbocsátására a szerbiai csatlakozó úthálózat paraméterei miatt. Szükséges ezért a 

Bácsszőlős és az ásotthalmi átkelőhöz vezető út közötti fel nem újított közúti szakasz 

szélesítése és felújítása (lásd a 2.3 intézkedést). 

2.5. Röszke régi határátkelő megnyitása a menetrend szerinti autóbuszok számára 

Várhatóan 2013-ban újra megnyitják a régi röszke/horgosi határátkelőt a forgalom előtt. 

Ehhez még szükséges a határállomás felújítása és a közös ellenőrzési pont kialakítása. Az 

átkelő alapesetben csak az autópályáról letiltott forgalom, valamint a gyalogosok és 

kerékpárosok számára lesz nyitva, de "a határátkelőhelyeken bekövetkező várakozási idők 

csökkentése, a forgalmi akadályok, forgalmi leállások megelőzése és megszüntetése 

érdekében"
36

 a hatóságok időlegesen engedélyezhetik a nemzetközi személyforgalmat is. Ez 

utóbbi kategóriába beleértendők a nemzetközi menetrend szerinti autóbuszjáratok is. Hosszú 

távú megoldást jelentene, ha a határátkelőt állandó jelleggel megnyitnák a menetrend szerinti 

autóbuszok számára, így mindig garantálható lenne a menetrend betartása. Ehhez azonban a 

magyar és a szerb fél egyetértése és a határforgalmi egyezmény módosítása szükséges. 

2.6. Menetrend szerinti járatok előnyben részesítése a határon 

Amint azt bemutattuk, a határon át közlekedő autóbuszjáratok késéseit legtöbbször a határon 

való hosszú várakozás okozza. Ennek kiküszöbölése érdekében a következő intézkedéseket 

javasoljuk: 

 A rendőrizeti szervek szorosabb együttműködése annak érdekében, hogy a menetrend-

szerinti autóbuszokat előnyben részesítsék, különösen torlódás esetén. 

 A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, 

valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9/A. §3 

pontja alapján "a határátlépés ellenőrzését végző szerv a határátkelőhelyen kérelemre 

soron kívül hajtja végre a határátlépés ellenőrzését, ha a határátlépés ellenőrzésének 

soron kívüliségéhez jelentős gazdasági, társadalmi, egészségügyi vagy kulturális érdek 

fűződik".
37

 Amennyiben a hatóságokkal elfogadtatható, hogy a menetrend szerinti 

autóbusz-közlekedés késedelem nélküli biztosítása fontos gazdasági és társadalmi 

érdek, a menetrend szerinti autóbuszok előnyben részesítése a magyar határ 

átlépésénél biztosítható. 

                                                 

36
 2012. évi IV. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti 

és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről. Magyar Közlöny 2012. évi 20. szám, 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12020.pdf 

37
 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és 

működtetéséről, valamint a határátlépési pontról. 
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3. Integráció 

3.1. Egységes menetrendi információs rendszer 

Jelenleg a határon átnyúló összes járatról nem kapható naprakész menetrendi információ. Az 

egyes szolgáltatók általában csak saját járataikról tájékoztatnak, vagy adataik nem 

naprakészek.  

A határon átnyúló járatokról egy kétnyelvű menetrendi információs kiadványt kell 

megjelentetni. A kiadvány tartalmazza az összes szolgáltató (autóbusz és vasút) határon 

átnyúló járatának menetrendjét, a "határbuszok" menetrendjét, a menetdíjakat, a fontosabb 

megállók elhelyezkedését, hálózattérképet, a jegyvásárlási lehetőségeket, a fontosabb 

átszállási lehetőségeket és időpontokat belföldi járatokra. 

A tájékoztató kiadványt a szolgáltatók közösen finanszírozzák. 

A menetrendeket ezen túl egységes formátumban a szolgáltatók közzéteszik weboldalukon, a 

végállomások indulási jegyzékében és az érintett megállókban. 

3.2. Jegy és tarifarendszer összehangolása 

3.2.1. Tarifaközösség kialakítása 

Javasoljuk, hogy a térségben működő szolgáltatók hangolják össze nemzetközi járataik 

menetdíjait. Mivel a legfontosabb viszonylatokban már ma is kicsi az eltérés a jegyárak 

között, ez nem okoz bevételkiesést a szolgáltatóknak.  

Célszerű megtartani a jelenlegi kedvező tarifákat, hiszen felmérésünk azt mutatja, hogy a 

közösségi közlekedés utasainak mintegy harmada a kedvező ár miatt döntött e közlekedési 

mód mellett. 

Ezen túl a szolgáltatók közös ajánlatokat dolgozhatnak ki a határon átnyúló utazások 

számának növelésére. Ilyenek lehetnek: 

 kombinált helyi és nemzetközi jegy: pl. a Szeged-Szabadka menettérti jegy érvényes a 

szegedi és a szabadkai helyi járatokon is napijegyként; 

 regionális kiránduló/napijegy: a napijegy érvényes a határ menti régió összes 

közforgalmú közlekedési eszközén egy/két/három napon belül korlátlan számú 

utazásra; 

 kapcsolódó kedvezmények turisztikai látnivalóknál, fürdőhelyeken: a menettérti jegy 

meghatározott kedvezményt nyújt a szegedi/mórahalmi fürdőben, 

szegedi/palicsi/szabadkai látnivalóknál, szegedi bevásárlóközpontokban; 

 heti/havi/szemeszterbérletek rendszeresen utazóknak: pl. diákbérlet rendszeres 

iskolába járáshoz. 
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3.2.2. Jegyvásárlási lehetőségek összehangolása 

Cél, hogy a határon átnyúló járatokra szolgáltatótól függetlenül több csatornán is meg 

lehessen vásárolni a menetjegyeket és a bérleteket. Ez magában foglalja az autóbusz-

állomásokon való jegyárusítást (Szeged, Mórahalom, Szabadka, Zenta), a járművezetőnél 

való jegyváltás lehetőségét, az online internetes és mobiltelefonos jegyvásárlást. Ezen túl meg 

kell vizsgálni egyéb jegyértékesítő helyek bevonását is (trafik, üzletek, turistainformáció, 

utazási irodák). 

Az utasok számára biztosítani kell, hogy jegyüket lehetőleg mindkét ország valutájában, 

illetve euróban kifizethessék. Emellett a jegypénztárakban biztosítani kell a bankkártyás 

fizetés lehetőségét is. 

3.2.3. Elektronikus jegyrendszer (e-ticketing) bevezetése 

Az elektronikus jegyrendszer intelligens kártyák alkalmazásával leegyszerűsíti a jegyvásárlást 

és a szolgáltatók egymás közötti elszámolását, amennyiben megvalósult a tarifaközösség. 

Emellett lehetőség nyílik az utazások kiindulási, célpontjának és időpontjának rögzítésére, 

ami a közlekedési társaságok számára megkönnyíti az utazási igények felmérését és a 

menetrendtervezést.  

A rendszer kiépítése általában drága, ezért célszerűen a határ két oldalán a belföldi vagy 

városi közlekedés céljaira kiépített hasonló rendszerek összekapcsolásával valósítható meg. A 

magyar oldalon a Tisza Volán, a szerb oldalon a Subotica-trans tervezi, hogy helyi és 

helyközi hálózatában elektronikus jegyrendszert valósít meg. Az ideális megoldás egymás 

elektronikus kártyáinak elfogadása lenne a helyi, határ menti helyközi és határon átnyúló 

forgalomban. 

A két rendszer összehangolásának technikai, pénzügyi és jogi kérdéseiről külön tanulmány 

készül a DitranS projekt keretében. 

3.3. Regionális határon átnyúló útvonaltervező létrehozása 

Az internet és a mobiltelefonok használatának terjedésével az utazók alapvető elvárása, hogy 

számítógépükön vagy mobileszközük segítségével megtekinthessék az aktuális utazási 

információkat és megtervezhessék útvonalukat.  

Mivel a jelenleg működő útvonaltervezők csak egy-egy közlekedési mód, illetve szolgáltató 

járműveit tartalmazzák, valamint a vasút kivételével a határon túli utazásokat nem lehet 

megtervezni, javasoljuk egy online határon átnyúló útvonaltervező kialakítását. Ahhoz, hogy 

a potenciális utasok egyszerűen megtalálják, és könnyen használni tudják az útvonaltervezőt, 

javasolt egy már létező útvonaltervező kibővítése a határon átnyúló vonalakkal és egy idegen 

nyelvű interfésszel. Magyarországon a CData által fejlesztett autóbuszos útvonaltervező 

(http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/en/index.php) vagy a New Line Technologies Kft. 

által üzemeltetett szegedkozlekedes.hu portál ilyen potenciális lehetőség. Emellett törekedni 

kell arra, hogy a menetrendi adatok a Google Transit 

(https://developers.google.com/transit/gtfs/) szolgáltatáson keresztül is elérhetőek legyenek, 

http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/en/index.php
https://developers.google.com/transit/gtfs/
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annak érdekében, hogy minél szélesebb körű lehessen a használat. Fontos a nagyobb 

települések (Szeged, Szabadka) helyi hálózatának integrálása is a rendszerbe. 

Az útvonaltervező sikerének egyik fontos záloga a menetrendi adatbázis folyamatos frissítése. 

Ennek érdekében javasolt, hogy a projektben résztvevő társaságok kompatibilis elektronikus 

menetrendi adatokat használjanak. Másrészt ösztönözni kell a szolgáltatókat arra, hogy 

menetrendi változásaikat mindig jelentsék a rendszer üzemeltetőjének. Ez különösen fontos 

Szerbiában, ahol a bácskai és a bánáti régióban számos autóbusz-társaság végez menetrend-

szerinti szolgáltatást.   

3.4. A nemzetközi és a belföldi közlekedés integrációja 

A legfontosabb átszállópontokon a határon átnyúló autóbusz- és vasúti járatokat össze kell 

hangolni a belföldi járatokkal azokban a relációkban, amelyek a nemzetközi utasok számára is 

relevánsak lehetnek. Ezzel a határon átnyúló közösségi közlekedés hatókörzete kiterjeszthető, 

hiszen egy átszállással a közvetlen határtérségtől távolabbra is el lehet jutni. Az 

összehangolás keretében lehetőleg úgy kell kialakítani a nemzetközi és belföldi járatok 

menetrendjét, hogy a kijelölt átszállási kapcsolatok esetében a járat érkezése és a következő 

járat indulása között legalább 10 és legfeljebb 30 perc legyen. Az átszállások biztosítása 

azonban teljes körúen csak akkor valósítható meg, ha garantálható a menetrend betartása. 

Felméréseink és az utasigények alapján a következő helyszíneken javasoljuk az 

összehangolást: 

Átszállópont Javasolt átszállási kapcsolat 

Szeged Autóbusz pu. Budapest 

Mórahalom 

Makó 

Szeged Személy pu. (vasút) Budapest 

Békéscsaba 

Horgos, centar Martonos 

Magyarkanizsa 

Zenta 

Szabadka autóbusz pályaudvar Topolya 

Csantaver 

Újvidék 

Szabadka vasútállomás Bajmok 

Topolya 

Újvidék 

Magyarkanizsa Zombor 

Zenta Törökkanizsa 

Ada – Mol – Óbecse 

Kikinda 

 Csóka 
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Az összehangolásról az utasokat is tájékoztatnia kell. A 3.1. pontban javasolt menetrendi 

információs rendszerben fel kell tüntetni a javasolt átszállásokat is. 

3.5.  Határon átnyúló közlekedési szövetség előkészítése 

A határon átnyúló közlekedés integrációjának csúcspontja a határokon átívelő közlekedési 

szövetség.  

A közlekedési szövetségek azt a célt szolgálják, hogy egy terület ellátását végző társaságok 

menetrendjét, tarifa- és jegyrendszerét, információs rendszerét összehangolva egy, az utasok 

számára vonzóbb, s ezzel a szolgáltatók számára magasabb bevételt termelő, a megrendelő 

számára pedig a közösség céljait jobban kielégítő szolgáltatás jöjjön létre. A közlekedési 

szövetség az egyes közösségi közlekedési alágazatok versenye helyett azok együttműködésére 

épít, és reális alternatívát kínál az egyéni közlekedéssel szemben. 

A fentiek alapján a közlekedési szövetség alapvető ismérvei a következők: 

 összehangolt hálózat kínálat, 

 összehangolt menetrend kínálat, 

 egységes jegy- és viteldíjrendszer, 

 átszállóhelyek (beleértve a P+R és B+R parkolókat) integrált kialakítása (intermodális 

csomópontok), 

 egységes utastájékoztatási és információs rendszer. 

 

A közlekedési szövetség a tarifaközösség (lásd 3.2.1. pontot) megvalósítása utáni fázis, és 

feltételezi a közösségi közlekedési ellátásért felelősök, valamint a szolgáltatók közötti, már 

kialakult, szoros együttműködést. A közlekedési szövetség megalakításának emellett feltétele 

Szerbia európai uniós és schengeni csatlakozása, az egységes szabályozás és a határátlépés 

felgyorsítása érdekében. 

A szövetség kialakításának emellett akkor van értelme, ha a határon átnyúló utazások iránti 

igény magas, a főbb vonalakon sűrű ütemes menetrend szerint közlekednek a járatok és a 

helyi, helyközi és nemzetközi közlekedés menetrendjét összehangolják. 

Szervezetileg a két ország szolgáltatóinak vagy hatóságainak létre kell hozniuk egy 

társaságot, amely a szövetség működtetését látja el. A közlekedési szövetség működési 

költségét csupán a jegyárbevételekből nem lehet fedezni, ezért a két országnak, illetve a 

szolgáltatóknak meg kell állapodniuk a bevételfelosztás mellett a veszteségfinanszírozás 

módjáról is. A szövetség előkészítése hosszú folyamat; ezt a tervezésnél figyelembe kell 

venni. 

3.6. A határon átnyúló járatok finanszírozásának megoldása 

Hasonlóan a belföldi közszolgáltatások többségéhez, a határon átnyúló járatok többsége nem 

önfenntartó. Ez az egyik oka annak, hogy az autóbusz közlekedés esetében csak a szolgáltatók 

számára legkifizetődőbb járatok közlekednek (pl. péntek és vasárnap), míg a potenciálisan 

alacsonyabb utasforgalmú napok és időszakok ellátatlanok. A vasútnál pedig különösen igaz, 
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hogy a kishatárforgalom csak veszteséggel üzemeltethető. Ahhoz tehát, hogy a fizetőképes 

kereslet ugrásszerű emelkedése nélkül járatbővítés történjen, az új járatokat valakinek 

finanszíroznia kell; piaci alapon nem várható el, hogy például Szeged – Szabadka között a 

javasolt napi öt autóbusz járatpárt minden nap közlekedtetni lehessen. 

A finanszírozás elsősorban politikai döntés kérdése, hiszen ahogyan azt korábban említettük, 

a határon átnyúló járatok Magyarországon közszolgáltatásként is finanszírozhatók. Ugyanez 

vonatozik a szerb partnerekre is, ahol a határtérség ellátásért felelős községei 

finanszírozhatják a határon átmenő járatokat. Hosszabb távon a két ország megállapodhat a 

járatok közös finanszírozásában különösen, ha közös jegy- és bérletrendszert alakítanak ki.  

A határon átkelő járatok finanszírozhatóságát javítaná, ha engedélyezett lenne a kabotázs, 

vagyis a nemzetközi járatok a másik ország területén belföldi utasokat is szállítanának. Erre a 

jogi lehetőséget a hamarosan aláírandó kétoldalú fuvarozási megállapodás biztosítja ugyan, de 

a két ország honos szolgáltatóinak hozzáállásán és piacvédelmi törekvésein múlik az 

engedélyek kiadása. Javasolt, hogy hasonlóan a kishatár menti vasúti közlekedéshez, az 

autóbuszos fuvarozók is állapodjanak meg abban, hogy a határon átmenő járatokat közösen 

üzemeltetik, engedélyezve egymás területén a kabotázst. 

3.7. Az illegális személyszállító szolgáltatók elleni küzdelem jogi lehetőségeinek vizsgálata 

Az illegális szolgáltatók jelentős károkat okoznak a nemzetközi szolgáltatást nyújtó autóbusz-

társaságoknak. Ezért szükség van a magyar és a szerb illetékes hatóságok közös és határozott 

fellépésére az ilyen szolgáltatók kiszűrése érdekében. 

Első lépésben fel kell tárni, hogy milyen jogi lehetőségek vannak az ilyen szolgáltatók 

feltartóztatására és megbírságolására. Ehhez szükséges a két ország hatóságainak egyeztetése.  

Az egyeztetések alapján összehangolt magyar-szerb hatósági akciót kell indítani az illegális 

személyszállító szolgáltatók ellen. Ez lehetővé teszi, hogy a Magyarországon lefülelt szerb és 

a Szerbiában lefülelt magyar vállalkozók honos országukban büntethetők legyenek a másik 

országból származó bizonyítékok alapján. 

Magyar-román viszonylatban arra is van már példa, hogy a két ország hatóságai magyar 

területen közösen ellenőrizzék a járműveket. Ez segíti a járművezetőkkel való kommunikációt 

és első kézből begyűjthetők a bizonyítékok. A jó tapasztalatok alapján javasolt annak a 

vizsgálata, hogy egy ilyen közös hatósági akció magyar területen hogyan valósítható meg.  

9. Megvalósíthatóság értékelése 

A fent ismertetett javaslatok a pénzügyi, jogi és műszaki feltételek teljesíthetősége miatt 

különböző időtávban valósíthatók meg. A megvalósításra javasolt intézkedések rangsorolását 

az alapján végeztük el, hogy azoknak mekkora a költsége ha (alacsonyabb kedvezőbb), 

milyen a műszaki megvalósíthatóság bonyolultsága (ha egyszerűbb kedvezőbb), mennyire 

komplikált a jogi és adminisztratív megvalósítás (ha kevésbé kedvezőbb), milyen időtávban 

reális a megvalósítás (ha rövidebb kedvezőbb) és az intézkedés milyen hatással van a 

közösségi közlekedés utasforgalmára (ha nagyobb kedvezőbb). 
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Konkrét tervek hiányában a pénzügyi és műszaki megvalósíthatóság értékelésénél korábbi 

hasonló projektek nagyságrendjét vettük figyelembe. A jogi és adminisztratív 

megvalósíthatóság a két ország jogi szabályozásainak és eljárásrendjének egyeztetését és 

szükség esetén összehangolását jelenti. A térség közösségi közlekedésére kifejtett hatás, 

elsősorban az utasforgalom nagyságára kifejtett hatást jelenti, ami szakértői becslésen alapul. 

A megvalósítás időtávja, a korábbi hasonló szándékokból, az intézkedések előkészítettségéből 

és a szükséges erőforrások nagyságából indul ki. Az egyes vizsgált tényezőkre vonatkozó 

háromfokozatú értékelés alapján minden intézkedés minden tényezőre 1-3 pontot kapott (1 

kedvezőbb, 3 kedvezőtlenebb), majd a pontszámokat összegezve rangsoroltuk az 

intézkedéseket:  

 5-8: I. prioritás 

 8-10: II. prioritás 

 11- :  III. prioritás 

 

 

A prioritási szint nem az intézkedések fontosságát jelzi, hanem a megvalósíthatóság 

sorrendjét. előnyben részesítettük ugyanis a kisebb befektetéssel, rövid idő alatt 

megvalósítható de nagyobb hatással járó intézkedéseket. 
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Prioritás Intézkedés Költség* Műszaki 

megvalósíthatóság** 

Jogi és adminisztratív 

megvalósíthatóság*** 

Időtáv**** Hatás 

I. 1.1.1 Járatsűrítés Szeged – Szabadka között Alacsony Egyszerű Egyszerű rövid nagy 

I. 
1.1.2. Járatsűrítés Szeged – Magyarkanizsa - 

Zenta – Óbecse relációban 
Alacsony Egyszerű Egyszerű rövid közepes 

I. 
1.2.1. Mórahalom bekapcsolása a nemzetközi 

autóbusz-közlekedésbe 
Alacsony Egyszerű Egyszerű rövid közepes 

I. 
1.2.4. Új, Magyarkanizsa – Tiszasziget – 

Szeged vonal 
Alacsony Egyszerű Egyszerű rövid közepes 

I. 
2.6 Menetrend szerinti járatok előnyben 

részesítése a határon 
Alacsony Egyszerű közepesen bonyolult rövid nagy 

I. 

1.2.3. Nemzetközi autóbuszjáratok 

közlekedése Röszke/Horgos régi határátkelőn 

át 

Alacsony Egyszerű közepesen bonyolult rövid közepes 

I. 
3.4. A nemzetközi és a belföldi közlekedés 

integrációja 
Alacsony Egyszerű Egyszerű rövid csekély 

I. 1.2.2. "Határbusz" Szabadka - Horgos Alacsony Egyszerű közepesen bonyolult rövid csekély 

I. 
3.2.2. Jegyvásárlási lehetőségek 

összehangolása 
Alacsony Egyszerű közepesen bonyolult rövid csekély 
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I. 
2.5.   Röszke régi határátkelő megnyitása a 

menetrend szerinti autóbuszok számára 
Alacsony Alacsony Bonyolult Közép Nagy 

II. 1.3.1. Vasúti járművek fejlesztése Közepes közepesen bonyolult Egyszerű közép közepes 

II. 
2.1. A tiszaszigeti határátkelőhöz vezető út 

felújítása 
Közepes közepesen bonyolult Egyszerű rövid csekély 

II. 
2.3. A Backi Vinogradi határátkelőhöz vezető 

út felújítása/átépítése 
Közepes közepesen bonyolult Egyszerű közép közepes 

II. 
2.2. A tiszaszigeti határátkelő fejlesztése szerb 

oldalon 
Közepes közepesen bonyolult Egyszerű közép közepes 

II. 
3.1 Egységes menetrendi információs 

rendszer 
Közepes közepesen bonyolult Egyszerű rövid csekély 

II. 
3.7. Az illegális személyszállító szolgáltatók 

elleni küzdelem jogi lehetőségeinek vizsgálata 
Alacsony közepesen bonyolult bonyolult rövid közepes 

II. 3.2.1. Tarifaközösség kialakítása Alacsony közepesen bonyolult bonyolult közép közepes 

II. 
3.3. Regionális határon átnyúló 

útvonaltervező létrehozása 
Közepes közepesen bonyolult közepesen bonyolult rövid csekély 

II. 

1.3.3 Közvetlen vasúti összeköttetés 

megteremtése a szegedi és a szabadkai térség 

között 

Közepes közepesen bonyolult bonyolult rövid közepes 
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III. 
3.5.  Határon átnyúló közlekedési szövetség 

előkészítése 
Alacsony közepesen bonyolult bonyolult hosszú közepes 

III. 1.3.2. Vasúti infrastruktúra fejlesztése Magas bonyolult közepesen bonyolult közép nagy 

III. 
2.4. Ásotthalmi határátkelő megnyitása 

autóbuszok számára 
Közepes közepesen bonyolult közepesen bonyolult hosszú közepes 

III. 
3.2.3. Elektronikus jegyrendszer (e-ticketing) 

bevezetése 
Közepes közepesen bonyolult közepesen bonyolult közép csekély 

III. 
3.6. A határon átnyúló járatok 

finanszírozásának megoldása 
Magas nem bonyolult bonyolult hosszú közepes 

 

  

*Alacsony (1) – közepes (2) – magas (3) 

** Egyszerű (1) – közepesen bonyolult (2) – bonyolult (3) 

*** Egyszerű (1)  – közepesen bonyolult (2)  – bonyolult (3) 

**** Rövid (1-5 év) (1)  – közép (5-10 év) (2) –  hosszú (10-20 év) (3) 

*****: Csekély (3) – közepes (2) – nagy (1)    

 



  152 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 

 

9.1. A stratégia fenntarthatósága 

A fent vázolt stratégia megvalósításának záloga az, hogy a megvalósításért felelős szervezetek 

szorosan együttműködjenek a tervezés, a források megszerzése és a megvalósítás során. 

Ebben a tevékenységükben a határ menti jelleg miatt segítségre lesz szükségük a két ország 

közigazgatási szervei és önkormányzatai részéről is annak érdekében, hogy a felmerülő 

adminisztratív akadályokat el lehessen hárítani. 

A fenntarthatóság másik feltétele egyrészt a beruházások másrészt a működtetés 

finanszírozásának hosszú távú rendezése. A beruházásokhoz az Európai Unió alapjaiból lehet 

támogatást szerezni. Szerbia esetében a Regionális Fejlesztési Alap IPA programja nyújt 

pénzügyi támogatást a határon átnyúló fejlesztésekre, míg Magyarországon az IPA mellett a 

kohéziós és strukturális alapok támogatásai is felhasználhatók. 

9.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

A fejlesztések során biztosítani kell a fogyatékkal élők hozzáférését a közösségi 

közlekedéshez. Ez egyrészt akadálymentes járművek közlekedtetésével valamint 

akadálymentesített megállóhelyi infrastruktúra kiépítésével oldható meg. 

A jelenleg a nemzetközi forgalomban közlekedő autóbuszok nem akadálymentesek. Cél, hogy 

a határon átnyúló forgalomban minél nagyobb arányban közlekedjenek akadálymentes 

járművek. A vasúti közlekedés esetén a beszerzendő új járműveknek akadálymentesnek kell 

lenni.  

Az akadálymentesítés horizontális célként jelenik meg a stratégiában, ami azt jelenti, hogy 

minden intézkedés megvalósításánál figyelembe kell venni. 

9.3. A megvalósításban közreműködő szervezetek 

Az alábbi táblázatban ismertetjük az egyes intézkedések megvalósításában érdekelt 

szervezeteket: 



  153 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 

Intézkedés 

száma 

Intézkedés megnevezése Felelősök Magyarország Felelős Szerbia 

1. Új határon átnyúló közösségi közlekedési hálózat 

1.1 Járatsűrítés a meglévő autóbuszvonalakon 

1.1.1. Járatsűrítés Szeged – Szabadka 

között 

Tisza Volán Subotica-trans, vagy más szerbiai 

szolgáltató 

1.1.2. Járatsűrítés Szeged – Magyarkanizsa 

– Zenta – Óbecse relációban 

Tisza Volán Becejprevoz, Severtrans, vagy más szerbiai 

szolgáltató 

1.2 Az autóbuszhálózat átszervezése 

1.2.1 Mórahalom bekapcsolása a 

nemzetközi autóbusz-közlekedésbe 

Tisza Volán  Subotica-trans, vagy bármely más szerb 

szolgáltató 

1.2.2. "Határbusz" Szabadka - Horgos Tisza Volán (üzemeltetés) 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

(engedélyezés, finanaszírozás) 

Subotica-trans, Enka Putnički, más szerbiai 

szolgáltató, Magyarkanizsa község 

önkormányzata (autóbuszmegálló 

kialakítása) 

1.2.3. Nemzetközi autóbuszjáratok 

közlekedése Röszke/Horgos régi 

határátkelőn át 

Tisza Volán, Volánbusz Subotica-trans, vagy bármely más szerb 

szolgáltató 

1.2.4. Új, Magyarkanizsa – Tiszasziget – 

Szeged vonal 

Tisza Volán, vagy bármely más 

magyar szolgáltató 

Severtrans, Becejprevoz, vagy bármely 

más szerbiai szolgáltató 

1.3 Vasútfejlesztés 
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1.3.1 Vasúti járművek fejlesztése MÁV-Start Zrt. ŽS Szerb Vasutak 

1.3.2 Vasúti infrastruktúra fejlesztése MÁV Zrt. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

ŽS Szerb Vasutak  

Infrasrtuktúra és Energetikai Minisztérium 

1.3.3. Közvetlen vasúti összeköttetés 

megteremtése a szegedi és a 

szabadkai térség között 

MÁV Zrt. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

ŽS Szerb Vasutak 

Infrastruktúra és Energetikai Minisztérium 

2. Határátkelők és megközelítésük fejlesztése 

2.1 A tiszaszigeti határátkelőhöz vezető 

út felújítása 

Közlekedési Koordinációs Központ 

Tiszasziget Önkormányzata 

 

2.2 A tiszaszigeti határátkelő fejlesztése 

szerb oldalon 

 Szerb Rendőrség 

2.3 A Backi Vinogradi határátkelőhöz 

vezető út felújítása/átépítése 

 Szabadka Önkormányzata 

2.4 Ásotthalmi határátkelő megnyitása 

autóbuszok számára 

Rendőrség (Rendőrség) 

Közlekedési Koordinációs Központ 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Külügyminisztérium 

Rendőrség 

Infrastruktúra és Energia Minisztérium 

Külügyminisztérium 

2.5 Röszke régi határátkelő megnyitása a 

menetrend szerinti autóbuszok 

számára 

Rendőrség (Rendőrség) 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Külügyminisztérium 

Rendőrség 

Infrastruktúra és Energia Minisztérium 

Külügyminisztérium 

2.6 Menetrend szerinti járatok előnyben 

részesítése a határon 

Rendőrség (Rendőrség) 

 

Rendőrség 

 

3. Integráció 
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3.1 Egységes menetrendi információs 

rendszer 

Tisza Volán 

Máv-Start Zrt 

Volánbusz Zrt. 

Subotica-trans 

Severtrans  

Becejprevoz 

ŽS Szerb Vasutak 

3.2 Jegy és tarifarendszer összehangolása Tisza Volán 

Máv-Start Zrt 

Volánbusz Zrt. 

Subotica-trans 

Severtrans  

Becejprevoz 

ŽS Szerb Vasutak 

3.2.1 Tarifaközösség kialakítása Tisza Volán 

Máv-Start Zrt 

Volánbusz Zrt. 

Subotica-trans 

Severtrans  

Becejprevoz 

ŽS Szerb Vasutak 

3.2.2 Jegyvásárlási lehetőségek 

összehangolása 

Tisza Volán 

Máv-Start Zrt 

Volánbusz Zrt. 

Subotica-trans 

Severtrans  

Becejprevoz 

ŽS Szerb Vasutak 

3.2.3 Elektronikus jegyrendszer (e-

ticketing) bevezetése 

Tisza Volán 

Máv-Start Zrt 

Volánbusz Zrt. 

Szegedi Közlekedési Társaság 

Subotica-trans 

Severtrans  

Becejprevoz 

ŽS Szerb Vasutak 

3.3 Regionális határon átnyúló 

útvonaltervező létrehozása 

Tisza Volán 

Máv-Start Zrt 

Volánbusz Zrt. 

Szegedi Közlekedési Társaság 

Subotica-trans 

Severtrans  

Becejprevoz 

ŽS Szerb Vasutak 

3.4. A nemzetközi és a belföldi 

közlekedés integrációja 

Tisza Volán 

Máv-Start Zrt 

Volánbusz Zrt. 

Szegedi Közlekedési Társaság 

Subotica-trans 

Severtrans  

Becejprevoz 

ŽS Szerb Vasutak 

3.5. Határon átnyúló közlekedési 

szövetség előkészítése 

Tisza Volán 

Máv-Start Zrt 

Volánbusz Zrt. 

Subotica-trans 

Severtrans  

Becejprevoz 
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Szegedi Közlekedési Társaság ŽS Szerb Vasutak 

3.6. A határon átnyúló járatok 

finanszírozásának megoldása 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infrastruktúra és Energia Minisztérium 

3.7. Az illegális személyszállító 

szolgáltatók elleni küzdelem jogi 

lehetőségeinek vizsgálata 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Nemzeti Adó és Vámhivatal 

Rendőrség (Rendőrség) 

Infrastrukturális és Energetikai 

Minisztérium Közúti Közlekedési Részleg  

Közúti Közlekedési Felügyelőségi Osztály 

Subotica/Senta/Kanjiza Községi 

Felügyelőség 

Rendőrség 

Rendőrség 
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10. MELLÉKLETEK 

I. melléklet 

A térség érintettjeivel lefolytatott interjúk 

Időpont Név Beosztás Szervezet Település 

2012.05.09 11:00 Natalija Srdić 

Elnöki Kabinet 

vezetője Magyarkanizsa Önkormányzata Magyarkanizsa 

  13:30 Hilda Jakšić Igazgató Severtrans Zenta 

2012.05.10 10:00 Kudlik Erika 

A helyi 

gazdaságfejlesztési 

iroda vezetője Szabadkai Városi Tanács Szabadka 

  12:00 Fazekaš Tibor  Igazgató Subotica-trans Szabadka 

2012.05.16 15:00 Bodó Imre Polgármester 

Tiszasziget Község 

Önkormányzata Tiszasziget 

  16:00 Putnik Lázár Polgármester 

Újszentiván Község 

Önkormányzata Újszentiván 

2012.05.17 9:00 Bajmócy Péter 

Tanszékcsoport-

vezető helyettes 

SZTE Gazdaság- és 

Társadalomföldrajzi Tanszék Szeged 

  11:00 

Nagy Sándor 

Szeged MJV 

képviselője és a 

Városfejlesztési 

Iroda 

munkatársai 

 

Szeged MJV Városfejlesztési 

Iroda Szeged 

  13:45 

Borbásné 

Márki Márta Polgármester Röszke Község Önkormányzata Röszke 

  15:00 Petró Ferenc Polgármester 

Ásotthalom Község 

Önkormányzata Ásotthalom 

 2012. 06. 28. 10:00 

Szécsényi 

Gábor  

r. százados, 

rendőrségi 

tanácsos 

Csongrád Megyei 

Rendőrfőkapitányság 

Határrendészeti Szolgálat 

Határrendészeti Osztály Szeged 

 

11:30 Káity Károly 

forgalomfejlesztési 

és koordinációs 

igazgató Tisza Volán Zrt. Szeged 

 

13:30 Szeri István Igazgató 

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége Szeged 

  15:00 

Ótott Kovács 

Erika irodavezető Tourinform  Mórahalom 

 2012. 07. 20. 9:00 Molnár Balázs értékesítési vezető MÁV-Start Zrt. Budapest 
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II. melléklet 

Átszállási kapcsolatok Szegeden (2012 július) 

CSÜTÖRTÖK 2012.09.13 

    

vonalszám indulási hely 

érkezési 

idő célállomás Indulási idők 

605 Subotica 8:03 

Makó, aut. áll. 8:30   

Békéscsaba, aut. áll. 8:07 

 Kecskemét, aut. áll. 8:10 

 Budapest, Népliget 8:10 

 Mórahalom, aut. áll. 8:30 8:30 

Pécs, aut. áll. 8:30   

603 Becej 8:30 Makó, aut. áll. 8:30 9:00 

   

Pécs, aut. áll. 8:30 9:20 

   

Mórahalom, aut. áll. 8:30 8:30 

603 Becej 8:45 Makó, aut. áll. 9:00 9:35 

   

Mórahalom, aut. áll. 9:00 9:20 

   

Pécs, aut. áll. 9:20 

 600 Subotica 16:40 Makó, aut. áll. 16:45 17:00 

   

Békéscsaba, aut. áll. 17:30 

 

   

Kecskemét, aut. áll. 17:00 

 

   

Budapest, Népliget 17:00 

 

   

Mórahalom, aut. áll. 17:20 17:30 

   

Pécs, aut. áll. 17:20 

 603 Senta 18:40 Makó, aut. áll. 19:00 19:30 

   

Békéscsaba, aut. áll. 18:50 

 

   

Mórahalom, aut. áll. 19:20 19:20 

   

Pécs, aut. áll. 19:20 

 

      VASÁRNAP 2012.09.16 

    

vonalszám indulási hely 

érkezési 

idő célállomás 

603 Becej 8:45 Makó, aut. áll. 9:00 9:35 

   

Kecskemét, aut. áll. 9:00 

 

   

Mórahalom, aut. áll. 9:00 9:20 

   

Pécs, aut. áll. 9:20 

 605 Subotica 12:05 Makó, aut. áll. 12:30 12:35 

   

Békéscsaba, aut. áll. 12:20 

 

   

Mórahalom, aut. áll. 12:30 12:30 

   

Pécs, aut. áll. 12:30 

 605 Subotica 16:20 Makó, aut. áll. 16:45 

 

   

Kecskemét, aut. áll. 17:00 

 

   

Budapest, Népliget 17:00 

 

   

Mórahalom, aut. áll. 16:35 
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Pécs, aut. áll. 16:30 16:30 

600 Subotica 16:40 Makó, aut. áll. 16:45 17:30 

   

Békéscsaba, aut. áll. 17:30 

 

   

Kecskemét, aut. áll. 17:00 

 

   

Budapest, Népliget 17:00 

 

   

Mórahalom, aut. áll. 16:45 17:20 

   

Pécs, aut. áll. 17:20 

 603 Senta 18:40 Makó, aut. áll. 19:00 19:30 

   

Békéscsaba, aut. áll. 18:50 

 

   

Mórahalom, aut. áll. 19:20 19:20 

605 Subotica 20:05 Makó, aut. áll. 20:30 

 

   

Mórahalom, aut. áll. 20:25 20:30 

 

III. melléklet 

Átszállási kapcsolatok Szabadkán (2012. július) 

ÉRKEZŐ JÁRATOK 
induló járat 

szolgáltató 

érkezési 

idő 

kiinduló 

település napok 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 5,14 Orom 1,2,3,4,5,6 

Subotica Trans Subotica (6:30) - 

Szeged (8:03) 1,2,3,4,5,6 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 5,18 Mala Pijaca 1,2,3,4,5 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 5,40 Kanjiža 1,2,3,4,5 

GENERALI TRANSPORT  Novi 

Sad 5,40 Bačka Topola 1,2,3,4,5,6,7 

"SEVERTRANS" Sombor 6,05 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

"AUTOBANAT" - Zrenjanin 9,30 Zrenjanin 1,2,3,4,5 

Tisza Volán Subotica (10:30) - 

Szeged (12:05) 5,6,7 

DUNAVPREVOZ - Bačka Palanka 10,05 Bačka Palanka 1,2,3,4,5,6,7 

GENERALI TRANSPORT  Novi 

Sad 10,12 Bačka Topola 1,2,3,4,5,6,7 

LASTA AD - Beograd 10,15 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 13,55 Bačka Topola 

1,2,3,4,5 - za 

vreme 

trajanja 

šk.godine 

Tisza Volán Subotica (14:45) - 

Szeged (16:20) 7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 13,55 Novi Kneževac 1,2,3,4,5,6,7 

J.P. AUTOPREVOZ - Kikinda  14,10 Kikinda 1,2,3,4,5,6,7 

SEVERTRANS Sombor 14,30 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 

GENERALI TRANSPORT  Novi 

Sad 14,30 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 

"SEVERTRANS" Sombor 14,35 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 14,38 Mala Pijaca 1,2,3,4,5 

AD KULATRANS - Kula 14,44 Odžaci 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 14,45 Tornjoš 1,2,3,4,5,6,7 

SEVERTRANS Sombor 14,30 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 Volánbusz  Subotica (15:15) - 

Szeged (16:40) - Budapest (19:55) GENERALI TRANSPORT  Novi 14,30 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 
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Sad 1,2,3,4,5,6,7 

"SEVERTRANS" Sombor 14,35 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 14,38 Mala Pijaca 1,2,3,4,5 

AD KULATRANS - Kula 14,44 Odžaci 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 14,45 Tornjoš 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 15,00 Kanjiža 1,2,3,4,5 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 17,32 Novi Kneževac 1,2,3,4,5 

Tisza Volán Subotica (18:30) - 

Szeged (20:05) 5,7 

GENERALI TRANSPORT  Novi 

Sad 17,35 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 

BEČEJPREVOZ AD - Bečej 17,40 Ada 7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 17,44 Orom 1,2,3,4,5 

"SEVERTRANS" Sombor 17,50 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

BENKOTURS 92  Novi  Pazar 18,00 Novi Pazar 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 18,10 Beograd 1,2,3,4,5 

"SEVERTRANS" Sombor 18,30 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

 

     
érkező járat 

induló járat 

szolgáltató indulási idő céltelepülés napok 

Tisza Volán 

Szeged (6:30) - 

Subotica (8:05) 

5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 8,10 Orom 1,2,3,4,5 

BEČEJPREVOZ AD - Bečej 8,25 Mileševo 2,3,4,6 - leti 

BEČEJPREVOZ AD - Bečej 8,25 Bečej 1,2,3,4,5,6 leti samo 1,5 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 8,33 Mala Pijaca 1,2,3,4,5 

"SEVERTRANS" Sombor 8,45 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 8,54 Kanjiža 1,2,3,4,5,6 

NIŠEKSPRES - Niš 8,55 Niš 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 8,55 Kanjiža 1,2,3,4,5 

Volánbusz 

Budapest (7:00) - 

Szeged (10:10) - 

Subotica (11:35) 

1,2,3,4,5,6,7 

GENERALI TRANSPORT  Novi 

Sad 11,40 Bačka Topola 

1,2,3,4,5 - za vreme trajanja 

šk.godine 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 11,50 Orom 1,2,3,4,5 

"SEVERTRANS" Sombor 12,05 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

NIŠEKSPRES - Niš 12,10 Niš 1,2,3,4,5,6,7 

Subotica Trans 

Szeged (12:30) - 

Subotica (14:03) 

1,2,3,4,5,6 

J.P. AUTOPREVOZ - Kikinda  14,10 Kikinda 1,2,3,4,5,6,7 

SEVERTRANS Sombor 14,30 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 

GENERALI TRANSPORT  Novi 

Sad 14,30 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 

"SEVERTRANS" Sombor 14,35 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 14,38 Mala Pijaca 1,2,3,4,5 

AD KULATRANS - Kula 14,44 Odžaci 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 14,45 Tornjoš 1,2,3,4,5,6,7 

Tisza Volán 

Szeged (12:30) - 

Subotica (14:05) 

7 

J.P. AUTOPREVOZ - Kikinda  14,10 Kikinda 1,2,3,4,5,6,7 

SEVERTRANS Sombor 14,30 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 

GENERALI TRANSPORT  Novi 

Sad 14,30 Beograd 1,2,3,4,5,6,7 
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"SEVERTRANS" Sombor 14,35 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 14,38 Mala Pijaca 1,2,3,4,5 

AD KULATRANS - Kula 14,44 Odžaci 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 14,45 Tornjoš 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 15,00 Kanjiža 1,2,3,4,5 

Tisza Volán 

Szeged (16:30) - 

Subotica (18:05) 

5,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 18,10 Beograd 1,2,3,4,5 

"SEVERTRANS" Sombor 18,30 Sombor 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 18,42 Bečej 1,2,3,4,5,6,7 

JP "SUBOTICATRANS" Subotica 18,45 Novi Kneževac 6,7 

GENERALI TRANSPORT  Novi 

Sad 18,55 Novi Sad 1,2,3,4,5 

 

IV. melléklet 

Utazási mátrixok 
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Subotica 81 SR 2 2 46 48 3 51

Čantavir 81 SR 0 0

Bački Vinogradi 81 SR 0 0

Bajmok 81 SR 0 0

Palić 81 SR 0 0

Hajdukovo 81 SR 0 0

Kanjiža 85 SR 14 14 14

Martonoš 85 SR 0 0

Adorjan 85 SR 0 0

Male Pijace 85 SR 0 0

Orom 85 SR 0 0

Horgoš 85 SR 1 1 2 9 11 11

Senta 89 SR 2 2 17 19 1 3 23

Ada 80 SR 1 1 5 6 1 7

Bečej 84 SR 12 12 12

Bačka Topola 83 SR 0 0

Banatska Topola 86 SR 0 0

Novi Kneževac 88 SR 2 2 2

Mol 80 SR 2 2 2

Bačko Petrovo Selo 84 SR 7 7 2 9

Đala 88 SR 0 0

Mali Iđoš 82 SR 0 1 1

Čoka 87 SR 2 2 2

Stara Moravica 83 SR 0 0

Bajša 83 SR 0 0

Tornjoš 89 SR 0 0

Szerbián belüli forgalom 3 3 1 7 7 7

Szeged 1 HU 21 1 1 1 15 13 20 7 5 1 2 1 88 4 92

Deszk 1 HU 0 0

Domaszék 1 HU 0 0

Sándorfalva 1 HU 0 0

Röszke 1 HU 0 0

Tiszasziget 1 HU 0 0

Újszentiván 1 HU 0 0

Mórahalom 2 HU 0 0

Makó 3 HU 1 1 1

Apátfalva 3 HU 0 0

Vizsgált terület forgalma 21 1 0 1 1 1 18 0 0 0 0 16 20 7 0 0 0 5 0 1 0 1 2 1 0 0 7 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212

Budapest HU 4 2 1 1 1 3 12

Vizsgált területre kívülről érkező forg. 1 1 1 2 5
Összes forgalom 26 1 0 1 1 1 18 0 0 0 0 18 21 7 1 1 0 6 0 1 0 2 2 1 0 0 7 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 8 12 251

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés munkanapi célforgalmi mátrixa

érkezési település
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 Subotica 81 SR 0 80 80 1 5 86

Čantavir 81 SR 0 0 0

Bački Vinogradi 81 SR 0 0 0

Bajmok 81 SR 0 0 0

Palić 81 SR 0 3 3 3

Hajdukovo 81 SR 0 0 0

Kanjiža 85 SR 0 22 22 2 24

Martonoš 85 SR 0 2 2 2

Adorjan 85 SR 0 0 0

Male Pijace 85 SR 0 0 0

Orom 85 SR 0 0 0

Horgoš 85 SR 0 10 10 10

Senta 89 SR 3 1 4 26 30 1 3 34

Ada 80 SR 1 1 2 18 20 1 21

Bečej 84 SR 1 3 4 6 10 10

Bačka Topola 83 SR 0 3 3 1 4

Banatska Topola 86 SR 0 0 0

Novi Kneževac 88 SR 0 1 1 1

Mol 80 SR 1 1 7 8 1 9

Bačko Petrovo Selo 84 SR 0 1 1 2 4 7

Đala 88 SR 0 0 0

Mali Iđoš 82 SR 0 0 0

Čoka 87 SR 0 5 5 5

Stara Moravica 83 SR 0 4 4 4

Bajša 83 SR 0 0 0

Tornjoš 89 SR 0 0 0

Szerbián belüli forgalom 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 11 11

Szeged 1 HU 24 1 2 7 4 8 2 6 1 1 2 1 59 59

Deszk 1 HU 1 1 5 6

Domaszék 1 HU 0 0

Sándorfalva 1 HU 0 0

Röszke 1 HU 1 1 1

Tiszasziget 1 HU 0 0

Újszentiván 1 HU 0 0

Mórahalom 2 HU 0 0

Makó 3 HU 0 0

Apátfalva 3 HU 0 0

Vizsgált terület forgalma 24 0 1 0 2 0 8 0 0 0 0 4 11 5 7 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 11 189 0 0 0 1 0 0 0 0 0 260 260

Budapest HU 2 3 1 2 8

Vizsgált területre kívülről érkező forg. 3 1 1 5
Összes forgalom 29 0 1 0 2 0 8 0 0 0 0 4 14 7 7 1 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 11 190 0 0 0 1 0 0 0 0 0 260 4 22 299

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés vasárnapi célforgalmi mátrixa

érkezési település
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 Subotica 81 SR 2 2 25 29 12 41 41

Čantavir 81 SR 0 0 0

Bački Vinogradi 81 SR 3 1 4 4 4

Bajmok 81 SR 0 0 0

Palić 81 SR 0 0 0

Hajdukovo 81 SR 0 0 0

Kanjiža 85 SR 0 2 2 2

Martonoš 85 SR 0 0 0

Adorjan 85 SR 0 0 0

Male Pijace 85 SR 0 0 0

Orom 85 SR 0 0 0

Horgoš 85 SR 4 1 5 2 7 2 2 11

Senta 89 SR 0 0 0

Ada 80 SR 0 0 0

Bečej 84 SR 0 0 0

Bačka Topola 83 SR 0 0 0

Banatska Topola 86 SR 0 0 0

Novi Kneževac 88 SR 0 0 0

Mol 80 SR 0 0 0

Bačko Petrovo Selo 84 SR 0 0 0

Đala 88 SR 0 0 0

Mali Iđoš 82 SR 0 0 0

Čoka 87 SR 0 0 0

Stara Moravica 83 SR 0 0 0

Bajša 83 SR 0 0 0

Tornjoš 89 SR 0 0 0

Szerbián belüli forgalom 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38

Szeged 1 HU 4 1 2 3 10 10

Deszk 1 HU 0 0

Domaszék 1 HU 0 0

Sándorfalva 1 HU 0 0

Röszke 1 HU 0 0

Tiszasziget 1 HU 0 0

Újszentiván 1 HU 0 0

Mórahalom 2 HU 0 0

Makó 3 HU 0 0

Apátfalva 3 HU 0 0

Vizsgált terület forgalma 11 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 16 0 0 0 3 0 0 0 0 0 64 64

Budapest HU 1 1 2

Vuzsgált területre érkező forg. 1 1

Összes forgalom 11 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 16 0 0 0 4 0 0 0 0 0 64 2 2 71

Menetrend szerinti vasútközlekedés munkanapi célforgalmi mátrixa

Érkezési települések
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Subotica 81 SR 5 3 9 17 25 42 42

Čantavir 81 SR 0 0 0

Bački Vinogradi 81 SR 2 3 5 1 6 6

Bajmok 81 SR 0 0 0

Palić 81 SR 1 3 4 1 4 9 9

Hajdukovo 81 SR 2 1 3 3 3

Kanjiža 85 SR 0 6 6 6

Martonoš 85 SR 0 2 2 2

Adorjan 85 SR 0 0 0

Male Pijace 85 SR 0 0 0

Orom 85 SR 0 0 0

Horgoš 85 SR 21 1 6 3 31 20 51 3 2 56

Senta 89 SR 0 0 0

Ada 80 SR 0 0 0

Bečej 84 SR 0 0 0

Bačka Topola 83 SR 0 0 0

Banatska Topola 86 SR 0 0 0

Novi Kneževac 88 SR 0 0 0

Mol 80 SR 0 0 0

Bačko Petrovo Selo 84 SR 0 0 0

Đala 88 SR 0 0 0

Mali Iđoš 82 SR 0 0 0

Čoka 87 SR 0 0 0

Stara Moravica 83 SR 0 0 0

Bajša 83 SR 0 0 0

Tornjoš 89 SR 0 0 0

Szerbián belüli forgalom 26 0 6 0 10 3 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60

Szeged 1 HU 6 1 2 1 10 3 23 23

Deszk 1 HU 0 0

Domaszék 1 HU 0 0

Sándorfalva 1 HU 0 0

Röszke 1 HU 1 1 1

Tiszasziget 1 HU 0 0

Újszentiván 1 HU 0 0

Mórahalom 2 HU 0 0

Makó 3 HU 0 0

Apátfalva 3 HU 0 0

Vizsgált terület forgalma 32 0 6 0 11 5 4 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 56 0 0 0 7 0 0 0 0 0 143 143

Budapest HU 1 2 8 11

Vizsgált területre érkező forg. 1 1

Összes forgalom 32 0 7 0 11 6 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 56 0 0 0 7 0 0 0 0 0 143 3 2 160

Menetrend szerinti vasútközlekedés vasárnapi célforgalmi mátrixa

érkezési településé
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V. melléklet 

A közúti kikérdezésben résztvevő gépjárművek rendszám-kódjai és az 

azokhoz tartozó települések listája 

 

SU 

Subotica, Mali Iđoš 

Subotica 

 Subotica 

 Bajmok 

 Bački Vinogradi 

 Čantavir 

 Višnjevac 

 Bačko Dušanovo 

 Bikovo 

 Palić 

 Kelebija 

 Gornji Tavankut 

 Donji Tavankut 

 Mišićevo 

 Novi Žednik 

 Stari Žednik 

 Đurđin 

 Hajdukovo 

 Šupljak 

 Ljutovo 

 Mala Bosna 

 

Mali Iđoš 

 Mali Iđoš 

 Lovćenac 

 Feketić 

  

BT 

Bačka Topola 

Bačka Topola 

 Bačka Topola 

 Stara Moravica 

 Pačir 

 Bački Sokolac 

 Gornja Rogatica 

 Tomislavci (ranije Orešković) 



  167 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 Karađorđevo 

 Njegoševo 

 Gunaroš 

 Mićunovo 

 Bajša 

 Zobnatica 

 Krivaja 

 Panonija 

 Mali Beograd 

 Bagremovo 

 Kavilo 

 Novo Orahovo 

 Pobeda 

 Svetićevo 

 Srednji Salaš 

 Duboka 

 

BČ  

Bečej 

Bečej 

 Bečej 

 Bačko Petrovo Selo 

 Bačko Gradište 

 Mileševo 

 Radičević 

 

KA 

Kanjiža 

Kanjiža 

 Kanjiža 

 Adorjan 

 Velebit 

 Doline 

 Zimonjić 

 Male Pijace 

 Mali Pesak 

 Martonoš 

 Novo Selo 

 Orom 

 Totovo Selo 

 Trešnjevac 

 Horgoš 

 



  168 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

KI 

Kikinda, Čoka, Novi Kneževac 

Kikinda 

 Kikinda 

 Mokrin 

 Banatska Topola 

 Banatsko Veliko Selo 

 Bašaid 

 Iđoš 

 Nakovo 

 Sajan 

 Novi Kozarci 

 Rusko Selo 

 

Čoka 

 Čoka 

 Banatski Monoštor 

 Vrbica 

 Jazovo 

 Padej 

 Ostojićevo 

 Sanad 

 Crna Bara 

 

Novi Kneževac 

 Novi Kneževac 

 Banatsko Aranđelovo 

 Đala 

 Majdan 

 Podlokanj 

 Rabe 

 Siget 

 Srpski Krstur 

 Filić 

 

SA 

Senta, Ada 

Senta 

 Senta 

 Gornji Breg 

 Tornjoš 

 Bogaraš 
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 Kevi 

Ada 

 Ada 

 Mol 

 Obornjača 

 Sterijino 

 Utrine 

 


