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Projekt kód ROHU-390 

Projekt cím A közszállítási szolgáltatások szintjének javítása Nagyvárad és Debrecen határ 

menti urbanizációs központokban 

Prioritási 

tengely  
2 - A fenntartható, határokon átnyúló mobilitás javítása és a forgalmi dugók 

kiküszöbölése (együttműködés a hozzáférhetőség terén) 

Beruházási 

prioritás 

7/c - Környezetbarát (alacsony zajszintű és szén-dioxid kibocsátású) közlekedési 

hálózatok kiépítése, ideértve a folyami-és tengeri szállítást, a kikötőket, a 

multimodális csomópontokat és a repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható 

regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

Célkitűzés A projekt célja a tömegközlekedés színvonalának javítása a határokon átnyúló, 

Nagyvárad és Debrecen urbanizációs központok által képviselt területen 

Partnerség 

Fő kedvezményezett: Nagyváradi Közszállítási Vállalat (Románia) 

Kedvezményezett: 

Transregio Egyesület a Közösségek Fejlődéséért (Románia) 

Debreceni Közlekedési Vállalat (Magyarország) 

Teljes 

költségvetés 2 930 600,00 Euro, melyből 2 491 010,00 Euro ERFA támogatás 

Összegzés 

 

A projekt keretén belül várhatóan a következő tevékenységek kerülnek 

megvalósításra: 

- tanulmányok és tervek elkészítése; kampány megszervezése 

- a tömegközlekedés szerepének növelése a határokon átnyúló 

együttműködésben 

- Az OTL, a TRANSREGIO és a DKV olyan integrált, határokon átnyúló 

megoldásokat fog gyakorlatba- ültetni, melyek egyesítik a konkrét 

politikai intézkedéseket és a beruházási eszközöket (tanulmányok és 

tervek kidolgozása, új alacsony szén-dioxid-kibocsátású buszok 

beszerzése, intelligens közlekedési rendszerek bővítése a 

tömegközlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése 

végett) 

- - a zsúfoltság és a közlekedési balesetek számának csökkentése a városi 

és nagyvárosi közlekedési folyosókon 

 

A projekt várható eredményei: 

 Tanulmányok és tervek a tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztésére: 

 A Transregio által kezelt tömegközlekedési hálózat forgalmának 

tanulmányozása 

 Felmérés Nagyvárad útvonalairól 

 A nagyváradi tömegközlekedési fejlesztési terv kidolgozása 
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- A tömegközlekedési útvonaltervező (LP) konfigurálása 

- Technikai tanulmány az elektronikus jegyvásárlás rendszerének 

fejlesztésére (PP2) 

- 6 új, Euro 6 standardú busz és 1 új hibrid busz vásárlása (LP) 

- Utas tájékoztató rendszerek fejlesztése 

- Az Európai Mobilitási Hét kampány szervezése Nagyváradon és 

Debrecenben 

- Az automatikus helymeghatározó rendszer és az utas tájékoztató 

rendszer (LP) korszerűsítése 

- 2 új midi-autóbusz és 2 új Euro 6-os busz beszerzése (PP2) 

- Az intelligens szállítási rendszerek kiterjesztése 3 PT állomásra (PP2) 

- 15 darab, határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatás létrehozása 

vagy fejlesztése 

 

 


