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Tevékenységek
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség

Az Ügynökség célja, hogy új alapokra helyezze a hazai autó- és motorsportot, valamint a fenntartható 
közlekedést,  megteremtse a kapcsolatot az ágazati, illetve az állami és a piaci szereplők között.



Az autósport és a turisztika kapcsolata

Dinamikusan fejlődő sportág

• Növekvő érdeklődés, több generációban is

• Szurkoló-közeli élmények

• Televíziós- és online közvetítések népszerűsége

Versenyhelyszínek látogatása

• A versenynaptárak különböző helyszíneinél is
megmutatkozik helyi szinten is az érdeklődés.

• Személyzet, csapattagok, szurkolók látogatják a különböző
versenyeket.

• A sportturizmuson túl a versenyek időtartama alatt a
klasszikus turisztikai termékeket is választják a turisták.

• A sportrajongókon kívül, a „laikusok” is látogatják a
versenyeket – közeli helyszín, újdonságérték



Általános információk

FIA ERC Rally Hungary

A III. Rally Hungary idén az ERC rali
Európa-bajnokság utolsó előtti
fordulója volt.

• Időpont: 2021. október 22 – 24.

• Helyszínek: Nyíregyháza,
Máriapócs, Zempléni-hegység,
Tokaji borvidék

• Nevezők: 120 versenyzőpáros

• Szakaszok: 14 gyorsasági szakasz

• Versenytáv: 966,88 km

Az FIA ERC Rali Európa-bajnokság az
FIA WRC Rali Világbajnokság után a
legrangosabb bajnokság a rali
szakágban.

• Promóter: Eurosport Events

• TV-közvetítés: Nemzetközi, az
Eurosport csatornáin

• Magyar indulók: Csapatok- és
versenyzőpárosok

• Versenynaptár: 8 versenyhelyszín



Eredmények

Főszezonon kívüli nemzetközi sportesemény

• Szálláshelyek kihasználtságának növelése

• Turisztikai forgalom élénkítése

Nemzetközi televíziós közvetítés

• Az Eurosport csatornáin

• Tízmillió háztartásba jutottak el a térség turisztikai
látványosságai

50 ezer látogató a versenyhétvégén

• A pénteki, szombati és vasárnapi versenynapon

1000 fős utazó személyzet

• Átlagosan 5 vendégéjszaka

• Csapattagok, sportbírók, biztonsági személyzet

FIA ERC Rally Hungary



Tevékenységek
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség

Az Ügynökség célja, hogy új alapokra helyezze a hazai autó- és motorsportot, valamint a fenntartható 
közlekedést,  megteremtse a kapcsolatot az ágazati, illetve az állami és a piaci szereplők között.



Zöld Mobilitás a HUMDA-nál

Zöld Busz Program

Elektromobilitás

Hidrogén

HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési 
Ügynökség Zrt.

H2



Zöld mobilitás - közlekedés és fenntarthatóság  

Forgalomszervezés, közlekedési 
módok összekapcsolása

Mikromobilitási eszközök fejlesztése

Közösségi közlekedés fejlesztése

8

Magasfokú 
urbanizáció

Túlzsúfoltság, levegő-, zaj- és 
környezetszennyezés, dugók

Szükséges intézkedések

Az összes emisszió 20%-áért a közlekedési szektor, ezen belül pedig a kibocsátások 98%-
áért a közúti közlekedés felelős



Zöld Busz Program célja

Buszok átlagéletkorának 

csökkentése

Károsanyag kibocsátás 

csökkentése

Üzemeltetési költségek 

csökkentése

Buszállomány cseréje
Hazai buszgyártás 

ösztönzése

Utazás minőségének 

javítása

Zajkibocsátás 

csökkentése



Kiemelt rendezvények új e-buszokkal

• 2021. szept-dec. időszakban Magyarország ad otthont 3 kiemelt
rendezvénynek:

1. 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

2. „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás

3. „Planet Budapest 2021” Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó

• A Zöld Busz Program első buszbeszerzési pályázatán a Volánbusz Zrt. A
budapesti agglomeráció járműállományának korszerűsítéséhez 40 db e-busz
és kapcsolódó töltőinfra beszerzéséhez kapott támogatást

• A 40 db szóló Mercedes eCitaro elektromos autóbuszok 2021.08.31-én
átadásra kerültek

• A járművek először a kiemelt rendezvényeken teljesítenek szolgálatot, így
rendezvények látogatói fenntartható, tiszta, korszerű és minőségi
járművekkel közelíthetik meg a Hungexpo-t

Főbb adatok, információk az első két rendezvényről 
• Rendezvények időszakai: 2021.09.05.-12. és 2021.09.25.-10.14.
• 4.744 db járat indult
• 75.000 km-t tettek meg
• Közel 300.000 látogatót szállítottak
• Mintegy 72 t CO2-től mentesítették a környezetet (dízelhez képest)
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


