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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.
Jelen dokumentum a projekt keretében elkészült, a közösségi közlekedés fejlesztésére
kidolgozott tanulmányt foglalja össze. A tanulmány célja a térség határon átnyúló közösségi
közlekedésében fennálló problémák feltárása, a problémák megoldási lehetőségeinek
ismertetése, jövőkép és stratégia felvázolása. A teljes tanulmány tartalmazza a
háttérvizsgálatok eredményeit.
A tanulmány nem készülhetett volna el a térségben működő közlekedési szolgáltatók,
önkormányzatok, hatóságok közreműködése nélkül. Külön köszönet illeti a Subotica-transnak, a projekt vezető partnerének munkatársait a felmérések szerbiai lebonyolításáért és a
rengeteg hozzánk eljuttatott adatért és információért.

2. A helyzetfeltárás összefoglalása
2.1. Infrastruktúra és szolgáltatás
A két régiót közúton jelenleg a Röszke-Horgos (autópálya) és a Tiszasziget-Gyála
határátkelőhely köti össze a Magyarország és Szerbia között húzódó schengeni határon
keresztül. Autóbuszok jelenleg csak a röszkei átkelőn léphetnek át, Tiszaszigetnél a
határátkelőhöz vezető út állapota és a szerb oldali átkelő kiépítettsége miatt autóbuszok nem
közlekedhetnek. Röszkén rendszeresek a torlódások, főleg a nyugat-európai vendégmunkások
hazautazása és visszatérése idején, ami akár több órás várakozást is okozhat. Gyakran ez a
menetrend szerinti autóbuszokat is feltartja, annak ellenére, hogy a határőrizeti szervek
igyekeznek előnyben részesíteni ezeket az autóbuszokat.
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Várhatóan 2013-ban megnyílik az autópályáról letiltott forgalom számára a régi RöszkeHorgos (nem autópálya) határátkelő, amit az autópálya átkelőn tapasztalható torlódás esetén
akár a menetrend szerinti buszok is használhatnak majd. Ugyancsak 2013-ban várható az új
Ásotthalom – Bácsszőlős átkelő megnyitása, ahol viszont autóbuszok a két ország
megállapodása értelmében nem kelhetnek majd át.
Jelenleg Szeged és Szabadka között a Volánbusz Zrt. (Budapestről), a Subotica-trans, a Tisza
Volán Zrt. és a Becejprevoz (közösen a Subotica-trans-szal) közlekedtet autóbuszjáratokat
Horgoson és Plaicon keresztül. Szeged – Horgos – Magyarkanizsa – Zenta – Óbecse
viszonylatban a Tisza Volán Zrt. és a Severtrans Senta közlekedtet járatokat (1. ábra).

1. ábra
A vizsgált terület határon átnyúló közösségi közlekedési hálózata

A jelenlegi menetrend Szeged és Szabadka között csak tanítási időszakban pénteken és
vasárnap nyújt legalább napi öt eljutási lehetőséget a két város között. Tanítási időn kívül
hétfőtől csütörtökig napi három, pénteken és szombaton négy, vasárnap három járat
közlekedik. A menetidő optimális esetben (maximum 30 perc határtartózkodás) átlagosan 1
óra 30 perc. Szeged és Zenta között naponta két járat közlekedik, pénteken és vasárnap
Óbecséig. A menetidő Óbecse-szeged között 2 óra 40 perc, Zentától 1 óra 40 perc. A
valóságban azonban a határvárakozás miatt az autóbuszok mindkét vonalon gyakran 1-2 órát
is késnek.
Vasúton a két térséget a Szeged – Röszke – Horgos – Szabadka vasútvonal köti össze,
amelynek határállomása Röszkén és Horgoson található. A szerb vasúttársaság által
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
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közlekedtetett 40 évesnél is idősebb motorvonatok technológiai okok (nincsenek megfelelő
vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelve) miatt Röszke és Szeged között nem közlekedhetnek.
A szerb vasúttársaság sem engedélyezi a magyar motorvonatok közlekedését a szerb
szakaszon, így megszűnt Szeged és Szabadka közvetlen eljutás lehetősége: a MÁV-Start és a
Železnice Srbije motorvonatai között Röszkén vagy Horgoson át kell szállni (2. ábra). A
magyar szakaszon megengedett maximális pályasebesség jelenleg 60 km/h. A szerb oldalon
Horgos és a határ között 20 km/h, Horgos és Bácsszőlős között 30 km/h. Az Európai Unió
társfinanszírozásával felújított pályaszakaszon Bácsszőlős és Szabadka között pedig 80 km/h
a szerelvények megengedett maximális sebessége. A menetrend szerinti menetidő magas, két
óra feletti.

2. ábra
A MÁV-START Zrt. Bzmot dízel motorkocsija és a Železnice Srbije szerb vasúttársaság „Ezüst Nyíl”
elnevezésű sínbusza Horgos vasútállomáson
(Forrás: KTI)

A vasúti közlekedés összességében kényelmetlen, lassú és megbízhatatlan. Mivel Szerbiában
a meghibásodó motorvonatokat nem tudják pótolni, gyakran előfordul, hogy a SzabadkaHorgos/Röszke járat kimarad.
Tapasztalataink szerint a határon gyalogosan is sokan kelnek át. Ők Magyarországon a határt
a Tisza Volán 5030. sz., Szeged – Röszke – Röszke, M5 határátkelőhely vonalon közlekedő
helyközi autóbuszaival közelítik meg, ami munkanapokon 12, munkaszüneti napokon 11
alkalommal közlekedik. A szerbiai oldalon hasonló járat nem közlekedik, a legközelebbi
helyközi autóbuszmegálló Horgoson, a határtól mintegy három kilométerre található.
A határon átnyúló közlekedés tarifái az egyes szolgáltatók között nincsenek összehangolva,
de nem térnek el jelentős mértékben és összehasonlítva a belföldi teljes árú helyközi
tarifákkal, annál kedvezőbbek. 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.
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A jegyárusítás sincs a szolgáltatók között összehangolva. 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. A jegyváltás interneten vagy
mobiltelefonon nem lehetséges.
A kishatármenti forgalomban a közforgalmú közlekedést igénybe vevők autóbuszállomásokon és a nyomtatott menetrend formájában tájékozódhatnak az utazás feltételeiről és
a viteldíjakról. Nincs olyan egységes menetrendi kiadvány, vagy internetes honlap, ahol az
összes szolgáltató, minden a térségben közlekedő járatáról naprakész információt lehetne
szerezni. Általános probléma, hogy a köztes megállók esetében a megállóhelyi információs
táblák nem tartalmaznak aktuális és elégséges információt a járatok indulási idejéről és a
célállomások adatairól (3. ábra). Térképes internetes útvonaltervező a határon átnyúló
relációkra nem létezik.

3. ábra
A Horgos Centar autóbusz megálló információs táblája
(Forrás: KTI)

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. 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%KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
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ára becsülik a feketén fuvarozók által elszállított utasok arányát. Az illegális szolgáltatók
vonzerejét olcsóságuk jelenti.
2.2. Adatfelvételek
A helyzetfeltárás elkészítését kiterjedt adatfelvétel előzte meg. Ennek során a következő
adatfelvételekre kerül sor:
utasszámlálás és kikérdezés a meglévő, határon átnyúló autóbusz- és vasúti járatokon
(2012. március 29., csütörtök és április 1.,vasárnap)
autóval utazók kikérdezése a határnál (Röszke/Horgos és Tiszasziget/Gyála) (2012.
március 29., csütörtök és április 1.,vasárnap);
háztartás-kikérdezés (500 háztartás/ország) (2012 április);
interjú a régió szolgáltatóival és a döntéshozókkal.
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 1. táblázat foglalja össze. (A táblázat tartalmazza az összes magyar és szerb
rendszámú személygépkocsiban utazót függetlenül azok úticéljától.)

egyéni
autóbusz
vonat
összesen

csütörtök
3.833
196
23
4.052

Átkelők száma
vasárnap
5.276
276
70
5.622

összesen
9.109
472
93
9.674

1. táblázat
A határt (Tiszasziget és Röszke) átlépő utasforgalom nagysága alágazatonként és mérési naponként

A vizsgált térségben utasforgalmi szempontból meghatározó városok magyar oldalon Szeged,
míg a szerb oldalon Szabadka, de jelentős még Magyarkanizsa, Zenta és Horgos is. A
legfontosabb utazási relációk a Szeged-Szabadka, Szeged-Zenta, Szeged-Magyarkanizsa,
Szeged-Horgos.

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
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4. ábra
Hétköznapi utazási igények a Szeged-Szabadka térségben

A felméréseink nem mutattak ki egy másik fontos magyar utazási célpontot, mivel ide
személygépkocsival Tompa/Kelebián keresztül, vagy szervezett autóbusszal jutnak el az
utasok. A mórahalmi fürdő rendkívül népszerű a szerb látogatók körében. A fürdő által
végzett felmérés szerint a fürdőlátogatók átlagosan 40%-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. Egy-egy augusztusi hétvégén
a szabadkai látogatók száma meghaladja az ezret, míg télen a 250-et1.
Az utazások közlekedési eszköz szerinti megoszlására mind a két mérési napon az egyéni
közlekedési eszközzel lebonyolított utazások dominanciája jellemző. Az utasforgalom 9293%-a egyéni közlekedési eszközzel, 6-6,5%-a helyközi autóbusszal került lebonyolításra és
az utasok mindössze 0,7-1,6%-a választotta a vonatot. A közösségi közlekedésben tehát 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.

1

Adatok forrása: Erzsébet Gyógyfürdő, Mórahalom

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
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A vasút és az autóbuszjáratok 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 vonalon belüli részaránya. Óbecse irányban az utazási relációk
megosztottak.
Az utazók státuszára (dolgozó, tanuló, nyugdíjas) vonatkozó 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 utasszegmenst 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. A közösségi
közlekedési eszközökön az utasok legnagyobb részét (53%) a tanulók alkotják; a másik
meghatározó utas szegmens (32%-kal) a dolgozóké.
Az utazás indoka szerinti megoszlás felmérési naponként igen eltérő (5. ábra). 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.
A közösségi közlekedésben meghatározó arányúak a látogatás célú és az iskolába járással
kapcsolatos utazások. 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.
A személygépkocsival utazók 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.

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

9

5. ábra
Az utazások indok szerinti megoszlása felmérési naponként
(Adatok forrása: KTI felmérések)

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. Munkanapokon az utazások 2/3 része egynapos utazás, míg ez
hétvégén az utazások mintegy felére jellemző csak.
A közlekedési mód megválasztásának indokában 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%) voltak.
A háztartásfelvétel adatai 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. Ezzel szemben a határ szerbiai oldalán sokkal többen vannak
azok, akik a lehetőségeikhez mérten több helyre is elutaznának. Az utazások meghiúsulásának
indokai között meghatározó szerepet játszanak az anyagi lehetőségek. 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.
A megkérdezettek többsége nem ismeri pontosan a közösségi közlekedés biztosította utazási
lehetőségeket, hiszen 10 emberből csak 4 adott pontos választ arra kérdésre, hogy "El lehet-e
jutni Szabadkára/Szegedre tömegközlekedéssel". Igen sokan vannak, akik a vasúti
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összeköttetésről nem tudnak. A két város közötti tömegközlekedési összeköttetések
ismeretében mutatkozó hiányosságok megmutatkoznak a jelenlegi menetdíjakra vonatkozó
ismeretekben is.
2.3. Problémafa
A helyzetfeltárásban beazonosított problémák közötti ok-okozati összefüggéseket a
problémafa alkalmazásával tártuk fel. A problémafa a feltárt gondok közötti összefüggéseket
mutatja be és lehetővé teszi azok csoportosítását, ami megkönnyíti a célok és a stratégia
meghatározását.
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3. Jövőkép
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.
3.1. Célok meghatározása
A célok megvalósítása a korábban felvázolt problémák megoldását szolgálja és egy elvárt
célállapotot jelez. A célállapot eléréséhez szükséges intézkedéseket majd az intézkedési terv
határozza meg.
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4. Stratégiai terv, javasolt intézkedések
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.
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.
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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 2.6 intézkedést).
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.
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 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).
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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 12 kilométeres többletutat és a
mórahalmi megállással együtt kb. 15 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 (Subotica - Kelebija - Tompa - Kelebia - Mórahalom). A menetidő
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
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) röszkehorgosi 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
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Magyarkanizsa község kezelésében van, így a község alakíthat ki itt megállót. Az autóbusz
fordulására megfelelő hely áll rendelkezésre (6. 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 (határőr 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 útlevélés 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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6. ábra
A régi, lezárt horgosi határátkelő
(Fotó: KTI)

1.2.3. Nemzetközi autóbuszjáratok közlekedése Röszke/Horgos régi határátkelőn át
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.
Az új határforgalmi egyezmény lehetőséget ad rá, hogy az autóbusz-forgalom is
megindulhasson "a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén"2.
2

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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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
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 (7.
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.
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7. 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 kerülne3.
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)4. Ekkor Szeged és Szabadka között a menetidő 3035 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.

3

Forrás: Magyar Szó 2008. november 25., http://www.magyarszo.com/fex.page:fd83190e-d57f-261d-c9c8cbbaee3f7473?start=20
4
Executive summary of feasibility study for Szeged-Röszke-Horgos-Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway
line. 2011
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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-train5
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:

5

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

Közép táv

Hosszú táv

Járműfejlesztés Szerbiában
Közvetlen járatok visszaállítása Szeged – Szabadka között
Járatszám bővítése napi ötre.
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
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
autóbuszok átbocsátására a szerbiai csatlakozó úthálózat paraméterei miatt. Szükséges ezért a
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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"6 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 határőrizeti 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".7 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.
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.

6

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
7

332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és
működtetéséről, valamint a határátlépési pontról.
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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.
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 autóbuszállomásokon 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).
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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,
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 menetrendszerinti szolgáltatást.
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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
Szeged Autóbusz pu.
Szeged Személy pu. (vasút)
Horgos, centar
Szabadka autóbusz pályaudvar
Szabadka vasútállomás

Magyarkanizsa
Zenta

Javasolt átszállási kapcsolat
Budapest
Mórahalom
Makó
Budapest
Békéscsaba
Martonos
Magyarkanizsa
Zenta
Topolya
Csantaver
Újvidék
Bajmok
Topolya
Újvidék
Zombor
Törökkanizsa
Ada – Mol – Óbecse
Kikinda
Csóka

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
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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,
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
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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 autóbusztársaságoknak. 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.
4.1. A megvalósításban közreműködő szervezetek
Az alábbi táblázatban ismertetjük az egyes intézkedések megvalósításában érdekelt
szervezeteket, valamint az általunk javasolt megvalósítási prioritást. 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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Intézkedés
száma

Intézkedés megnevezése

Prioritás

Felelősök Magyarország

Felelős Szerbia

1.

Új határon átnyúló közösségi közlekedési hálózat

1.1

Járatsűrítés a meglévő autóbuszvonalakon

1.1.1.

Járatsűrítés Szeged –
Szabadka között

I.

Tisza Volán

Subotica-trans,
szolgáltató

1.1.2.

Járatsűrítés Szeged –
Magyarkanizsa – Zenta –
Óbecse relációban

I

Tisza Volán

Becejprevoz, Severtrans,
szerbiai szolgáltató

1.2

Az autóbuszhálózat átszervezése

1.2.1

Mórahalom bekapcsolása a
nemzetközi autóbuszközlekedésbe

I.

Tisza Volán

Subotica-trans, vagy bármely más szerb
szolgáltató

1.2.2.

"Határbusz" Szabadka Horgos

I.

Tisza Volán (üzemeltetés)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(engedélyezés, finanaszírozás)

1.2.3.

Nemzetközi autóbuszjáratok
közlekedése Röszke/Horgos
régi határátkelőn át

I.

Tisza Volán, Volánbusz

Subotica-trans, Enka Putnički, más
szerbiai szolgáltató, Magyarkanizsa
község
önkormányzata
(autóbuszmegálló kialakítása)
Subotica-trans, vagy bármely más szerb
szolgáltató
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1.2.4.

Új, Magyarkanizsa –
Tiszasziget – Szeged vonal

1.3

Vasútfejlesztés

1.3.1

Vasúti járművek fejlesztése

1.3.2

Vasúti infrastruktúra
fejlesztése

III.

Közvetlen vasúti
összeköttetés megteremtése a
szegedi és a szabadkai térség
között

II.

1.3.3.

I.

Tisza Volán, vagy bármely más
magyar szolgáltató

Severtrans, Becejprevoz, vagy bármely
más szerbiai szolgáltató

I.

MÁV-Start Zrt.

ŽS Szerb Vasutak

MÁV Zrt.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ŽS Szerb Vasutak
Infrasrtuktúra
és
Minisztérium
ŽS Szerb Vasutak
Infrastruktúra
és
Minisztérium

MÁV Zrt.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2.

Határátkelők és megközelítésük fejlesztése

2.1

A tiszaszigeti határátkelőhöz
vezető út felújítása

II.

2.2

A tiszaszigeti határátkelő
fejlesztése szerb oldalon

II.

Szerb Határőrség

2.3

A Backi Vinogradi
határátkelőhöz vezető út
felújítása/átépítése

II.

Szabadka Önkormányzata

2.4

Ásotthalmi határátkelő
megnyitása autóbuszok
számára

III.
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Energetikai
Energetikai

Közlekedési Koordinációs
Központ
Tiszasziget Önkormányzata

Rendőrség (Határőrség)
Közlekedési Koordinációs
Központ
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Határőrség
Infrastruktúra és Energia Minisztérium
Külügyminisztérium
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2.5

Röszke régi határátkelő
megnyitása a menetrend
szerinti autóbuszok számára

I.

Külügyminisztérium
Rendőrség (Határőrség)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium

2.6

Menetrend szerinti járatok
előnyben részesítése a
határon

I.

Rendőrség (Határőrség)

Határőrség

3.

Integráció

3.1

Egységes menetrendi
információs rendszer

II.

Tisza Volán
Máv-Start Zrt
Volánbusz Zrt.

3.2.1

Tarifaközösség kialakítása

II.

Tisza Volán
Máv-Start Zrt
Volánbusz Zrt.

3.2.2

Jegyvásárlási lehetőségek
összehangolása

I.

Tisza Volán
Máv-Start Zrt
Volánbusz Zrt.

3.2.3

Elektronikus jegyrendszer (eticketing) bevezetése

III.

3.3

Regionális határon átnyúló
útvonaltervező létrehozása

II.

Subotica-trans
Severtrans
Becejprevoz
ŽS Szerb Vasutak
Subotica-trans
Severtrans
Becejprevoz
ŽS Szerb Vasutak
Subotica-trans
Severtrans
Becejprevoz
ŽS Szerb Vasutak
Subotica-trans
Severtrans
Becejprevoz
ŽS Szerb Vasutak
Subotica-trans
Severtrans
Becejprevoz
ŽS Szerb Vasutak
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Tisza Volán
Máv-Start Zrt
Volánbusz Zrt.
Szegedi Közlekedési Társaság
Tisza Volán
Máv-Start Zrt
Volánbusz Zrt.
Szegedi Közlekedési Társaság

Határőrség
Infrastruktúra és Energia Minisztérium
Külügyminisztérium
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3.4.

A nemzetközi és a belföldi
közlekedés integrációja

3.5.

Határon átnyúló közlekedési
szövetség előkészítése

III.

3.6.

A határon átnyúló járatok
finanszírozásának megoldása

III.

3.7.

Az illegális személyszállító
szolgáltatók elleni küzdelem
jogi lehetőségeinek
vizsgálata

II.
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I.

Tisza Volán
Máv-Start Zrt
Volánbusz Zrt.
Szegedi Közlekedési Társaság
Tisza Volán
Máv-Start Zrt
Volánbusz Zrt.
Szegedi Közlekedési Társaság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Subotica-trans
Severtrans
Becejprevoz
ŽS Szerb Vasutak
Subotica-trans
Severtrans
Becejprevoz
ŽS Szerb Vasutak
Infrastruktúra és Energia Minisztérium

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Nemzeti Adó és Vámhivatal
Rendőrség (Határőrség)

Infrastrukturális és Energetikai
Minisztérium Közúti Közlekedési
Részleg
Közúti Közlekedési
Felügyelőségi Osztály
Subotica/Senta/Kanjiza Községi
Felügyelőség
Rendőrség
Határőrség
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