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Airport Council International (Repülőterek Nemzetközi Tanácsa)

AOPA

Aircraft Owners and Pilots Association (Légijármű Tulajdonosok és
Pilóták Szövetsége)

AIRMET

Airmen's Meteorological Information (meteorológiai információ a
repülőszemélyzet számára)

EGK

Európai Gazdasági Közösség

EUROCONTROL The European Organization for the Safety of Air Navigation
(Európai Szervezet a Légiközlekedés Biztonságáért)
GDP

Gross Domestic Product (bruttó hazai össztermék)

IATA

International Air Transport Assotiation (Légifuvarozók Nemzetközi
Szövetsége)

ICAO

International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári
Repülési Szervezet)

JIT

Just-In-Time (éppen időben)

LOT

LOT Polish Airlines

LIPASTO

VTT Technical Research Centre of Finland

MALÉV

Malév

Magyar

Légiközlekedési

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság
MU

Marginal Utility (határhaszon)

OEF

Oxford Economic Forecasting (Oxfordi Gazdasági Kutatóintézet)

PPP

Public

Private

Partnership

(közszféra

és

magánszektor

együttműködése)
SIGMET

Significant

Meteorological

Information

(jelentős

meteorológiai

információk)
TU

Total Utility (teljes haszon)

VFR

Visual Flight Rules (látva repülési szabályok)

WTTC

World Travel and Tourism Council (Utazási és Turisztikai
Világtanács)

YM
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BEVEZETÉS
A légiközlekedés a világ egyik legfontosabb iparága. Fejlesztéseivel, műszaki és
szolgáltatási eredményeivel jelentősen hozzájárul a modern társadalom fejlődéséhez.
Szolgáltatásai iránti kereslet növeli befolyását a nemzetközi környezetben, lehetővé téve
emberek millióinak utazását és dollár milliárdokat érő termékek piacra jutását bárhol a
világban. Az iparág döntő szerepet játszik több millió ember munkájában és pihenésében,
támogatja a minőségi életet és segít javítani az életszínvonalat. A turizmus elősegítésével
előmozdítja a gazdaság növekedését és csillapítja a szegénységet – munkalehetőséget
teremt, növeli az adóbevételeket. A légiközlekedési ipar szereplői jelentős adófizetők a
helyi, regionális és nemzeti költségvetések számra a légijármű vásárlók és az utaskezelő
szolgálatok részéről befizetett általános forgalmi adók, továbbá a fogyasztási és
bevándorlási illetékek által.
Az Európai Unió közlekedéspolitikája [Biz11] célul tűzte ki a közlekedési rendszer
működési hatékonyságának növelését a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében. A hatékonyság növelés csak integrált, multimodális közlekedési láncok
kiteljesedésével valósulhat meg, amelyben a légiközlekedés szerepét is azonosítani
szükséges. Az értekezés egyik kiemelt célja ennek alapján a légiközlekedés helyének
meghatározása a közlekedési láncokban.
2004 novemberében megismertem S. Medenbach részletes és megalapozott munkáját
[Med04], amely elsősorban a légiközlekedés munkahely teremtő képességének és a bruttó
hazai össztermékhez való hozzájárulásának értékelésével foglalkozik. A légiközlekedés
iránti érdeklődésem azonban arra ösztönzött, hogy az iparág valamennyi pozitív hatását
feltárjam és a módszert adjak számszerűsítéséhez.
A kutatásom alapvető célja a polgári légiközlekedés értékképző folyamatainak elemzése
valamint a negatív hatások azonosítása, továbbá a légiközlekedés igénybe vételével az
üzleti és magán célú fogyasztói viselkedés modellezése. Az értekezésben feldolgozásra
kerülő adatok az ipar szereplőinek lehatárolása során válnak ismertté, tekintettel arra, hogy
számos nemzetközi kormányközi és szakmai szervezet szabályozza és irányítja a
légiközlekedési és a légiközlekedéshez kapcsolódó tevékenységeket. Ezen szervezetek a
szabályozó tevékenység mellett az iparág tevékenységét széles körben lefedő
BME Ph.D. – 2011
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adatgyűjtéssel is foglalkoznak, amely lehetővé teszi a disszertációban kitűzött célok
elérését.
A kutatás során ennek alapján azonosítani és lehatárolni szükséges a polgári
légiközlekedés szereplőit, majd az eddig készült tanulmányok értékelésével ismertetni kell
az iparág globális környezetben betöltött szerepét és nemzetgazdasági hatásait. A dolgozat
ennek alapján taglalja a légiközlekedés közvetlen, közvetett, indukált és katalizált hatásait.
Ismerteti annak globális gazdasági folyamatokat és szabadidős utazásokat érintő
következményeit, ha a légiközlekedés igénybe vétele valamely természeti jelenség folytán
kiterjedt területeken megoldhatatlanná válik.
A legfiatalabb közlekedési alágazat számos módon befolyásolja a fogyasztók viselkedését,
több szempontból is alakítja a fogyasztói döntéseket. A komplex összefüggések értékelése
azonban csak megfelelően egyszerűsített rendszer szerint kialakított modell alapján
lehetséges. A disszertációban azonosítani szükséges tehát a döntéshozatalban releváns
tényezőket, majd a döntési mechanizmust leíró karakterisztikákat. A fogyasztói viselkedés
modellezését jelen esetben a közlekedési döntések modellezése során többször alkalmazott,
a

neoklasszikus

közgazdaságtanból

ismert

hasznosság alapú

modellel

célszerű

végrehajtani.
A légiközlekedés alapvető értéke a közlekedési kapcsolat biztosításában és az eljutási idő
rövidítésében rejlik. Az értekezés ennek figyelembe vételével azonosítja az utazási
típusokat, meghatározza az egyes utazási típusok ráfordításait költség összetevőnként és
hozzárendeli az utazási idő rövidítése következtében a vállalati és a szabadidős utazások
során megjelenő hasznosságot. Vizsgálja a légiközlekedési mód választást meghatározó
utazási távolságtól függő, részben független és független tényezőket. Elemzi az
utasforgalom alakulását a fogyasztók utazási típustól függő döntési preferenciáinak
függvényében. A modell verifikálásához kapcsolódó számszerű adathalmazt az Európai
Unió hivatalos statisztikai adatgyűjtési rendszerből, valamint a légitársaságok alapján
közzétett adatokból nyertem, amely kellő részletezettséggel tartalmaz információkat a
kutatás végrehajtásához.
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Az értekezés eredményei alapján lehetővé válik a légiközlekedési iparág nemzetgazdasági
szerepének meghatározása, illetve az üzleti és szabadidős célú utasok célhely választási
viselkedésének azonosítása.
A kutatás feladatai összefoglalva:
-

a vonatkozó szakirodalom feltárása;

-

a rendelkezésre álló statisztikai adatok vizsgálata;

-

a légiközlekedés rendszerét jellemző makrogazdasági modell kialakítása;

-

a fogyasztó számára megjelenő hasznok feltárása;

-

a légi utasok desztináció választási szokásait jellemző modell kialakítása;

-

a légiközlekedési mód választását befolyásoló tényezők feltárása és modellezése.
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1. AZ ÉRTÉKKÉPZÉS ÉS FOLYAMATÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Az

értékelmélet

célja

közgazdaságtani szempontból

az

értékelés

folyamatának

meghatározása. „A tökéletes szabad verseny eredménye az egyensúly a piaci résztvevők
értékítéletei között, aminek kifejeződése a piaci ár. Ez az ár, amennyiben keletkezése
megfelelt az említett feltételeknek, jobban kifejezi a javak értékét, mint bármely más
ármeghatározás” [Muzs93]. A fogalomkörrel kapcsolatos alapvető probléma, hogy sok
esetben az érték helyett az ár vizsgálata kerül középpontba. Az ár elsősorban a szubjektív
érték kifejezéséhez alkalmazható objektív mutatószám, amely azonban az egyes termék
vagy szolgáltatás valódi értéket csak részben képes tükrözni. Az ár objektivitása is
megkérdőjelezhető, hiszen arra a piaci folyamatok és a gazdasági környezet is jelentős
befolyást gyakorolnak, és így függetlenné válik a termék vagy szolgáltatás a
nemzetgazdaság vagy az egyén számára biztosított értékétől. Az érték fogalomköre tehát
bővebb, mint amit az ár tükröz. Elméleti vizsgálatát és fejlődését az 1.1. fejezetben
mutatom be, amellyel megalapozom a disszertáció során használt érték fogalmát.
1.1. AZ ÉRTÉKKÉPZÉS FEJLŐDÉSE ÉS FAJTÁI
1.1.1. Az értékelmélet meghatározásának korai szakasza
Arisztotelész, az ókor nagy gondolkodója, a javak értékét a hasznosság és a csere
szempontjából is vizsgálta, így megkülönböztette a használati érték és a csereérték
fogalmát. Véleménye szerint az összemérésnek – értékelésnek – társadalomformáló hatása
van, ugyanis "sem a közösség nem jöhetne létre, ha nem volna csere, sem a csere, ha nem
volna egyenlőség, sem az egyenlőség, ha nem volna összemérés" [Aris71].
A középkori egyházi írók értékelmélettel kapcsolatos elemzéseiben a csereérték, nem
pedig a használati érték állt középpontban, ugyanis a gazdálkodást a társadalmi
kapcsolatokat formáló tényezőként tekintették. Az értékelés – elméletük szerint –
tárgyiasítva fejezi ki a javak hasznosságát. Erkölcsi megfontolásuk az igazságos ár
meghatározásához vezette őket. A javak csereértékét a javak előállításához szükséges
munka és az egyéb költségek határozták meg. A cserét akkor tartották igazságosnak, ha
egyenlő értékek cserélődnek ki, így szemléletük a tárgyi értékelmélet alapjait határozza
meg, mivel a javak értékét azok tárgyi adottságaiból, azok előállításához szükséges
költségekből vezették le [Mkl07].
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1.1.2. A tárgyi értékelméletek
A középkori egyházi írók elvei alapján alakultak ki az újkori értékelméletek, amelynek
Adam Smith az első kiemelkedő alakja, a klasszikus közgazdaságtan képviselője. A
nemzetek gazdaságában Smith már megkülönböztette a használati értéket és a csereértéket:
“Az érték szónak, ezt jól meg kell jegyeznünk, két különböző értelme van; hol egy
bizonyos tárgy hasznosságát fejezi ki, hol pedig a tárgy birtoklásával járó azt a képességet,
hogy érte más árukat lehet vásárolni. Az egyiket “használati érték”-nek, a másikat
“csereérték”-nek nevezhetjük” [Smi76]. Elmélete alapján a használati érték előfeltétele
ugyan a javak értékének, de az érték alapjában a cserére épül. Adam Smith úgy vélte, hogy
a munka csak a társadalmi fejlettség alacsony fokán tekinthető valódi és egyedüli
értékalkotó eszköznek, később a munkából származó értékhez hozzáadódik a tőke és a föld
járadéka, amelyek összege jelenti a termék vagy szolgáltatás „természetes árát”. A
gazdaságilag már fejlett társadalomban, amely a magántulajdonra épül a jószág értéke
azonos az előállításukhoz szükséges költségekkel. Smith szerint ennek alapján a
termelési költségek alkotják a jószág természetes értékét, amely körül ingadozik a piaci
érték.
A munkaérték-elmélet a klasszikus közgazdaságtan egyik fő eleme, teljes kidolgozása
David Ricardo nevéhez fűződik. Ricardo az értékelméletből minden más tényezőt
kikapcsolt és minden költségtényezőt a munkára vezetett vissza. „... a termelt javak
csereértéke arányos a rájuk fordított munkával; és pedig, nemcsak a közvetlenül
termelésükre fordított munkával, hanem hozzáadva ahhoz még azt a munkát is, melyet
mindazon eszközökre és gépekre fordítottak, amelyek szükségesek az őket alkalmazó
munka hatékonnyá tételéhez…“ [Ric91]. Ricardo elmélete alapján a termék vagy
szolgáltatás előállítása során felhasznált tőke javak szintén a munka termékei. A
különböző munkamennyiségek pedig átruházódnak a végtermékbe. Ricardo elmélete
csak a tetszés szerint újra előállítható javakra vonatkozik. A ritkasági javak, pl. a műérték
értéke a műkedvelők anyagi helyzetétől függ.
A munkaérték-elmélet a klasszikus közgazdaságtan elméletei közé tartozik, amely azt
vizsgálja, hogy a cserélhető termék vagy szolgáltatás előállításához mennyi munka
befektetésére van szükség, beleértve a nyersanyag kitermeléséhez szükséges
munkamennyiséget, valamint a holt munka mennyiségét is. A munkaérték-elméletének
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vizsgálói az érték politikai gazdasági értelemben vett jelentése között számos különbséget
tesznek:
–

használati érték: a termék vagy szolgáltatás használhatósága vagy hasznossága;

–

a munka csereértéke: a termékért vagy szolgáltatásért fizetett összeg;

–

munka: a társadalomba beépült termék vagy szolgáltatás munka értékének
összege.

A munkaérték-elméletében ezért az érték használata eltérő a többi értelmezéstől, mint pl.
erkölcsi érték, becsült érték (lehetséges érték), ár vagy használhatóság. A munka
értékelméletével foglalkozó tanulmányok arra koncentrálnak, hogy az érték és az ár közötti
kapcsolatot határozzák meg, mivel az elméleten belül ennek különböző jelentése van.
A munkaérték-elmélet szerint az érték fogalmán valamely munka által előállított termék
értékének nagyságát értjük, a befektetett munka mennyiségével arányos fogalomként
kezeljük. Fontos rámutatni, hogy a termelési folyamat során az áru megőrzi korábbi
értékét, valamint járulékos értékkel bővül.
A termelés azonban nem csak a munka(erő) befektetését foglalja magában, hanem a
munkához szükséges egyéb összetevőket is, mint például az eszközök, nyersanyagok,
erőművek, stb. használatát is. A munka ezen eszközei – termelési eszközök – gyakran más
munkafolyamat során jöttek létre. A munkafolyamat tehát elkerülhetetlenül bevonja azokat
a termelési eszközöket, amelyek már bizonyos értékösszeggel korábban beléptek a
termelési folyamatba. Az általánosítás miatt dimenzió nélküli képlettel (1) szerint
szemléltethetjük:

(1) W = C + L
ahol:
W: az adott időegység alatt előállított termék értékének összege;
C: az egységnyi idő alatt felhasznált állandó tőke és a munkafolyamat során
felhasznált eszközök értékcsökkenése. (Az egységnyi idő általában napot, hetet
vagy a termék előállításához szükséges időegységet jelenti);
L: az adott időegység alatt elkészített árucikk elkészítéséhez szükséges idő (értéke)
(átlagos minőség és termelékenység mellett).
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Henry Charles Carey közgazda a javak értékének meghatározása szempontjából az
újratermelési költségeket vizsgálta az előállítási költségekkel szemben. Elmélete alapján,
ha egy új találmány felhasználásával ugyanazon javakat kevesebb munkával állítják elő, a
már előzőleg termelt javak értékét is az újonnan termelt javak értéke határozza meg. A
technikai fejlődés tehát – amennyiben a termelés egyéb tényezőiben áll be változás – a
javak állandó értékcsökkenését idézi elő [Mkl07].
K. J. Rodbertus szerint a termelési folyamatban az emberi munkán kívül nincs más, ami
valódi áldozat vagy igazi költség lenne. Minden termelési eszközt és nyersanyagot az
emberi munka állít elő és tesz használhatóvá. Minden olyan csere, amelyben a munkán
kívül mást is meg kell fizetni kizsákmányolás [Mkl07].
Karl Marx abból indult ki, hogy a csereforgalomba kerülő javaknak kell, hogy közös
vonásuk legyen, aminek alapján az összehasonlítás megtörténhet és az értékviszony
megállapítható. A közös vonás nem található meg a javak természetes tulajdonságaiban. A
csere éppen azért történik, mert a termékek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek. A
közös vonás az, hogy a javak mind munka termékei. Értéküket és az egymáshoz való
értékviszonyukat tehát a bennük tárgyiasult (materializálódott) munka határozza meg. A
munkaérték mérője a társadalmilag szükséges átlagos munkamennyiség időben kifejezett
egysége, vagyis a társadalmilag szükséges átlagos munkaidő. A munkaidő egysége alatt
termelt termékmennyiség, vagyis a munka termelékenysége változik, vele együtt a
társadalmilag szükséges munkaidő is, és ezzel együtt a termék ára is. A fizikai és a
szellemi munka különbségét úgy oldja fel, hogy a minőségi különbséget mennyiségire
vezeti vissza. A szakképzett szellemi munka hatványozott, vagy megsokszorozott fizikai
munka [Mkl07].
A klasszikus közgazdaságtan szintén kiemelkedő képviselője Jean-Baptiste Say elvetette
Ricardo munkaérték elméletét. Véleménye szerint a javak értékét a terméket vagy
szolgáltatást fogyasztó szubjektív hasznosságérzete határozza meg. A szubjektív
hasznosság azzal a pénzösszeggel mérhető, amit az egyén még hajlandó az adott termékért
vagy szolgáltatásért fizetni. „… a termelés nem más, mint hasznosság teremtése, és egy áru
nem attól lesz értékes, hogy emberi munkaerő testesül meg benne, hanem attól, hogy
emberi szükségletet képes kielégíteni” [Kür04]. Say kimondja, hogy mivel a javak
előállítói azok eladása révén pénzt, jövedelmet szereznek, és ezt más javak vásárlására
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fordítják, összgazdasági szinten az áruk kereslete és kínálata egyenlő kell hogy legyen.
Eszerint minden kínálat megteremti a maga keresletét, a piac mechanizmusai automatikus
egyensúlyt alakítanak ki.
1.1.3. Neoklasszikus közgazdaságtan
Az osztrák és a matematikai iskola a neoklasszikus közgazdaságtan alapjait fektetik le.
Elméleteik szerint az érték lélektani fogalom és az értékelés egyéni folyamat. Egy
terméknek csak akkor van értéke, amikor az emberben fellépő igény szempontjából
jelentőséget nyer. A gazdasági érték egy meghatározott személy meghatározott igényének
viszonyát fejezi ki egy meghatározott jószággal szemben, amely természeténél fogva
alkalmas az igény kielégítésére. Az értelmes ember felállítja igényei fontossági sorrendjét,
és a keresetét úgy osztja be, hogy az igényei fontosságának megfelelően mindenre jusson,
vagyis hogy a határértékek (határhasznok) kiegyenlítődjenek.
A neoklasszikus közgazdaságtan meghatározó közgazdása, Alfred Marschall időtávokat
állapított meg. Elmélete alapján rövid távon a piaci árat a fogyasztói hasznosság (a kereslet
alapja) és az előállítási költségek (a kínálatot befolyásoló tényező) együttese, hosszú távon
pedig kizárólag a költségoldal határozza meg. A neoklasszikus közgazdaságtan alapján a
„…

gazdaságban

működik egy olyan önszabályozó mechanizmus

–

a piaci

(ár)mechanizmus – ami biztosítja, hogy külső beavatkozás nélkül létrejöjjön az általános
egyensúly…” [Nagy04]. A fogyasztási döntések elemzését a „tipikus” racionális
fogyasztóra, a termelési döntések vizsgálatát pedig a „tipikus”, versenyző középvállalatra
alapozta. Marshall alkotta meg a máig Marshall-keresztnek (1. ábra) nevezett alakzatot,
amelynek lényege, hogy a piacon az egyensúlyi ár és mennyiség a negatív meredekségű
keresleti és a – rövid távon – pozitív meredekségű kínálati görbe metszéspontjában
határozódik meg. A termelési tényezők kereslete az általuk előállított javak keresletéből
származtatható.
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1.

ábra: Marshall kereszt
[forrás: Eco11]

A neoklasszikus közgazdaságtan egyik legfontosabb előrelépése tehát az érték és az ár
fogalmának elválasztása. Jevons, Menger és Walras arra a következtetésre jutottak, hogy
egy jószág értéke a fogyasztójában keltett hasznosság függvénye. Ezáltal az érték
szubjektív kategóriává vált.
Carl Menger állítása alapján a termék és a szolgáltatások értéke az igények és a termék
vagy a szolgáltatás rendelkezésre állása kapcsolatából vezethető le. „Azokat a dolgokat,
amelyek használhatóak, azaz emberi szükségletek kielégítésére alkalmasak, hasznosságnak
nevezzük; ezen belül azon dolgokat, amelyeknek ezt az alkalmasságát felismertük és
amelyeket igénybe is vesszük, javaknak nevezzük” [Men71]. „A termékek és
szolgáltatások értéke az igények (szükségeltek) és a termék vagy szolgáltatás rendelkezésre
állása (szűkösség) kapcsolatából vezethető le, illetve a termék vagy szolgáltatás
közgazdasági meghatározásából” [Men71]. Az érték így nem a jószág belső eleme, nem
része annak, hanem független, önmagától létező dolog.
Az árak kialakulásával kapcsolatban a neoklasszikusok a keresleti és a kínálati oldal, a
hasznosság és a költségek szerepét egyaránt hangsúlyozták. Összefüggést találtak a
szubjektív hasznosság és az egyéni kereslet között: egy jószág keresleti görbéjét
határhasznok (marginal utility - MU) (vagyis az utolsó jószágegységre jutó hasznosságok)
görbéjeként határozták meg, e görbe negatív meredekségét és a több jószág közti választás
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problémájának megoldását Gossen törvényei teszik lehetővé. Az 2. ábra szemlélteti a teljes
haszon (total utility - TU) és a határhaszon kapcsolatát.
Gossen első törvénye szerint egy adott élvezet nagysága csökken, ha ezt az élvezetet
megszakítás nélkül, folyamatosan elégítjük ki addig, amíg telítettség nem lép fel. Gossen
második törvénye alapján egy embernek, aki több élvezet közül választhat, viszont nincs
elegendő ideje, hogy mindet kielégítse, annak érdekében, hogy élvezeteinek összessége a
lehető legnagyobb legyen, ahelyett, hogy csak a legnagyobb élvezetet elégítené ki, célszerű
mindet csak részben kielégítenie, méghozzá olyan arányban, hogy abban a pillanatban,
amikor a rendelkezésére álló idő lejár, minden egyes élvezetének nagysága azonos legyen.

2.

ábra: A teljes haszon és a határhaszon kapcsolata
[forrás: Eco10]

A klasszikus közgazdaságtan a nemzetgazdaságot helyezte vizsgálata középpontjába, a
neoklasszikusok az egyének (valamint a vállalatok) viselkedését tanulmányozzák, a
rendelkezésükre álló erőforrások optimális felhasználásának módját vizsgálják. (Ez már a
mikroökonómia kérdésköre). A gazdaságot a neoklasszikusok szerint a javak egyének
között zajló cseréje alkotja.
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A termékek értéküket tehát nem a termelési javaktól kapják, hanem fordítva: a termelési
javak értéke a termék értékéből levezetett érték. Minél messzebb áll a termelés
folyamatában egy termelési tényező a végső terméktől, annál kisebb az értéke.
Az 1890-es évek első felében került sor a határtermelékenységi elmélet kidolgozására:
amely szerint versenyzői tényező- és árupiacok mellett egy termelési tényező árát a piaci
mechanizmusok a határtermék-bevételével, vagyis az utolsó tényezőegység alkalmazásából
származó vállalati bevétellel teszik egyenlővé.
John Maynard Keyens, a modern makroökonómia megteremtője számára nem az egyes
javak keresletének, hanem az összkeresletnek alakulása a fontos. Vizsgálata nem az
egyénből indul ki, hanem a különböző társadalmi csoportok magatartásának az
összkeresletre való hatását veszi számításba [Mkl07].
Keynes szükségesnek tartotta a közgazdaságtan két önálló résztudományra való
szétválasztását: az egyik ág „az egyedi iparág vagy vállalat elméletével és az adott
mennyiségű erőforrások különböző felhasználások közötti elosztásával, valamint a nekik
jutó javadalmazással” foglalkozna, míg a másik résztudomány „az egész termelés és
foglalkoztatás elmélete” lenne. Ez a szétválasztás halála után megtörtént, az egyik
résztudományt ma mikro-, míg a másikat makro ökonómiának hívják.
1.2. ÉRTÉK A TERMELÉSBEN
Nemzetgazdasági szinten a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) az anyagi és a nem
anyagi tevékenységek körében egy meghatározott időszak alatt előállított azon termékek és
szolgáltatások együttes értéke, amelyet a nemzetgazdaság végső szükségleteinek
kielégítésére fordítanak.
A termelés oldaláról nézve a hozzáadott érték az előállított termékek és szolgáltatások
halmozott értékének a folyó termelő felhasználás (a felhasznált anyagok, megelőző
szolgáltatások) értékével csökkentett összege. A nemzeti jövedelemnél tágabb kategória, a
létrehozott új terméken kívül magában foglalja az állóeszközök pótlási alapját, illetve az
értékcsökkenési leírást. A hozzáadott érték a nem anyagi szolgáltatások területét is felöleli.
Felhasználás oldaláról egyenlő az összes végső fogyasztás és a bruttó felhalmozás,
valamint az összes export és import különbözetének együttes összegével.
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A hozzáadott érték jövedelem oldaláról történő meghatározásakor a költségvetés által
átcsoportosított jövedelemrészt is figyelembe kell venni. Így vállalati hozzáadott érték
fogalmán a vállalati eredmény, a bér- és bérjellegű költségek, az értékcsökkenési leírás,
valamint a társadalombiztosítási járulék, a termelési típusú adók és a kamatköltségek
együttes összege értendő.
Az elmúlt évtizedben a vállalatok közötti együttműködési megállapodások száma
világszerte sokszorosára emelkedett, amelyet számos tényező indokol [Con88], így
például:
–

a piacok nemzetközivé válása;

–

a technológiai fejlődés ütemének felgyorsulása, növekvő komplexitása, a gyakori
technológiai áttörések miatt a fejlődés sokszor bizonytalan iránya;

–

az egyre növekvő kutatás-fejlesztési költségek;

–

a nagyvállalatok azon törekvése, hogy a technológia teljes spektrumát minél inkább
befolyásuk alá vonják.

Az üzleti kapcsolatok, főként a hosszú távú üzleti kapcsolatok „biztonságot, bizalmat és
bizonyosságot”

jelentenek

a

szükséges

erőforrások

megszerzése

és

biztosítása

szempontjából. Ez mindkét fél számára értéket jelent és növeli a kapcsolat
nyereségességét. A kooperáció következtében hozzáférhetnek a partnerek a másik fél által
felhalmozott tudásanyag olyan elmeihez is, amelyekhez a hagyományos piaci kapcsolatok
révén nem jutnának hozzá. Az innovációs együttműködés révén a cégek együtt léphetnek
fel a piacon, így piaci erejük is növekedhet [Nagy07]. A vállalati együttműködések
különböző szinteken jelenhetnek meg, különböző formákban jöhetnek létre. Ezek [Art95]:
–

informális vállalati kapcsolatok;

–

a kis és nagyvállalatok kapcsolata;

–

alárendeltségi kapcsolatok;

–

egyenrangú, tőke összefonódással nem járó kapcsolatok;

–

tőke összefonódással járó kapcsolatok.

1.3. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE
„A szolgáltatás cselekvés vagy teljesítmény, amelyet az egyik fél ajánlhat a másiknak pénz
fejében” [Vör01]. Az említett teljesítményt nem csak pénz, hanem egyéb ellenszolgáltatás,
egyéb termék fejében is adhat egyik fél a másiknak.
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„Jellemző, hogy a tevékenység, és annak folyamata egybeesik felhasználásával, magát a
tevékenységet fogyasztjuk. A szolgáltatás többnyire ígéret vásárlása, kockázattal jár, nem
lehet előre ellenőrizni a minőséget, ehhez igénybe kell venni a szolgáltatást.” Ennek
kiküszöbölésére alakultak ki a gyártás mellett a szolgáltatási területen is a
minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek. A szolgáltatás értékének sajátosságai a
következők [Vör01]:
–

hullámzó teljesítmény: „A szolgáltató teljesítménye és a fogyasztó által tapasztalt
szolgáltatás térben és időben változó, ez az emberi tényező következménye”;

–

nem fizikai természet: „A szolgáltatás érzékszervi úton nem vizsgálható, ún.
tapasztalati termék, így megismeréséhez a vevőnek igénybe kell venni. A
megtekinthetőség hiánya jellemzi”;

–

tárolhatatlanság – múlandó, megismételhetetlen illékonyság: „A ma el nem
fogyasztott szolgáltatás nem pótolható, kiesett forgalmat jelent. Amint ma nem
adnak el, azt holnap már nem lehet értékesíteni. Ez látszólagos előnyt jelent, hiszen
nem kell raktározni, készletezni, így a logisztikai költségek alacsonyak, de a
kereslet ingadozására nehéz lehet felkészülni”;

–

elválaszthatatlanság: „A szolgáltatás nyújtása és felhasználása térben és időben
elválaszthatatlan.”

A gazdaság funkciója az emberi szükségletek kielégítése az ehhez rendelkezésre álló,
összességében szűkös erőforrások mellett. A piac a modern gazdaságot szabályozó
leghatékonyabb mechanizmus [Chi06]. A piacgazdaság alapvető szervezeti egysége a
vállalat, az üzleti vállalkozás szervezeti kerete, amely arra szerveződött, hogy fogyasztói
igényt elégítsen ki nyereség mellett. Az üzleti tevékenységre vonatkozó hatékonyság
kérdése, hogy:
–

a tevékenység mennyiben segíti a fogyasztók igényeinek kielégítését és

–

mennyiben járul hozzá a vállalat nyereségéhez.

Ahhoz, hogy a vállalat a fogyasztók igényeit ki tudja elégíteni, olyan termékeket (javakat
és szolgáltatásokat) kell előállítania, amelyek a fogyasztó számára értéket képviselnek.
Chikán szerint az értékképző folyamat erőforrások beszerzése, kezelése, és
felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztó számára értéket állítsunk elő. Az
értékképző folyamat tartalmát a termelés, szolgáltatás logisztika funkcióhármas közelíti
meg. Kiindulási alapja Porter értéklánca (3. ábra).
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Vállalati infrastruktúra
Emberi erőforrások menedzselése
Kutatás és fejlesztés

Nyereség

Beszerzés
Beszerzési
és ellátási
logisztika

Elosztási
logisztika

Gyártás

Marketing és Szolgáltatások
értékesítés

Alaptevékenységek
3.

ábra: Az értékteremtő folyamatok az értékláncban
[forrás: Bir09]

A 3. ábrán látható, hogy Porter a vállalati tevékenységeket alap- (értéket létrehozó) és
támogató- (értéket közvetlenül nem termelő) tevékenységre bontja, amelyek közül:
–

alap tevékenységek: beszerzési és ellátási logisztika, gyártás, elosztási logisztika,
marketing és eladásösztönzés, a termékhez kapcsolódó szolgáltatások;

–

támogató

tevékenységek:

vállalati

infrastruktúra

biztosítása,

az

emberi

erőforrásokkal kapcsolatos feladatok, fejlesztés és korszerűsítés, vezetési és
szervezési tevékenységek, stratégiai irányító tevékenységek.
Az értékképző folyamatok alapvető szerepe a fogyasztói igények kielégítésében rejlik. A
fogyasztói igény „olyan igény, amelyet a gazdaság szereplői nem saját szervezetükön belül
végzett munkával és nem is közösségi intézmények útján kívánnak kielégíteni” [Chi06]. A
fogyasztó számára egy termék annyiban jelent értéket, amennyiben az az igényeit kielégíti.
Az érték ebben az értelemben tehát:
–

fogyasztó specifikus, tehát ugyanazt a terméket az egyes fogyasztók eltérő módon
értékelik;

–

változó;

hiszen

ugyanaz

a

fogyasztó

különböző

időpontokban

eltérő

várakozásokkal élhet;
–

folyamatos

ellenőrzés

alatt

áll, mivel

a fogyasztó

állandóan

összeveti

várakozásaival;
–

befolyásolja a termék jelenlegi és jövőbeli keresletét a vásárlást megelőző
várakozások és a vásárlást követő tapasztalás alapján.

A fogyasztói értéknek különböző dimenziói jelennek meg Chikán értelmezésében:
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használati érték (azon tulajdonságok, amelyeke igény kielégítésre alkalmassá
teszik);

–

hely érték (azt fejezi ki, hogy a termék a fogyasztó számára térben elérhető);

–

idő érték (azt fejezi ki, hogy a termék akkor áll rendelkezésre, amikor a fogyasztói
igény jelentkezik).

Az érték fogalmát az ismertetett irodalmi források alapján a következők szerint, két
dimenzióban határozom meg:
a)

a makrogazdasági dimenzió szerint az érték a társadalmi jólét fokozása érdekében
a nemzetgazdaság szereplői által létrehozott többlet, amely magában foglalja ezen
többlet előállításába fektetett munkamennyiséget is, és ezen munkavégzés által
generált fogyasztást is;

b)

a mikrogazdasági dimenzió szerint egy termék vagy szolgáltatás értékét Carl
Menger jellemzését átvéve függetlenítem annak belső elemétől, és a fogyasztó
számára adott helyen és időpontban megjelenő hasznossággal azonosítom, amely
alkalmas a fogyasztó igényeinek kielégítésére.

Az érték fogalmának adaptációja során a következő megállapításokat teszem:
–

az értékképzés mind makrogazdasági, mind mikrogazdasági szinten értelmezhető a
termelés és a szolgáltatás területén egyaránt;

–

egy terméknek vagy szolgáltatásnak csak akkor van értéke, ha az emberben fellépő
igény szempontjából jelentőséget nyer, azaz azonosítható a hasznossággal;

–

a termelési folyamat során az áru megőrzi korábbi értékét, valamint járulékos
értékkel kerül felruházásra;

–

a termelési és szolgáltatási folyamatban a hozzáadott érték az alapanyag ill.
alaptermék felhasználhatóságának, fogyaszthatóságának növekedését eredményezi;

–

vállalati szinten az érték a bruttó termelési érték anyag- és anyagjellegű
költségekkel csökkentett összege;

–

a közlekedés, mint szolgáltatás alapvető értéke a termék vagy egyéb szolgáltatás
térbeli és időbeli fogyaszthatósága növelésének támogatása.

1.4. AZ ÉRTÉKKÉPZŐ FOLYAMATOK SZERKEZETE ÉS SZERVEZETI KERETEI
Értéklánc alatt a vállalati tevékenységek értékalkotó összekapcsolását értjük, az
értékfolyamat megvalósulási módját. Az értékláncot általában egy-egy vállalaton belül
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(értéklánc-rendszernek

nevezzük

az

egyes

vállalti

értékláncok

összekapcsolásából létrejövő, a végső fogyasztó kiszolgálására szerveződő láncot). Az
ellátási lánc esetében több vállalat egymáshoz való kapcsolódása áll a középpontban,
hiszen az ellátási lánc a gyártás és ellátás egyes elemeit a nyersanyagtól a végső
felhasználóig összekötő lánc.
négy

Porter

csoportba

sorolja

azokat

a

tényezőket,

amelyek

egy

vállalat

versenyképességét befolyásolják. Ennek alapján alakította ki a ma is gyakran használt, a 4.
ábrán látható, ún. gyémánt modellt, amelyből levezetve a befolyásoló tényezők az
alábbiak:
–

Input tényezők:


humán források: munkaerő, ára, mennyisége, képzettsége;



pénzügyi források: rendelkezésre áll-e, ha nem milyen feltétellel lehet igénybe
venni;

–

–



természeti erőforrások: minősége, ára, földrajzi elhelyezkedése;



infrastruktúra: közlekedési és kommunikációs rendszer;



tudásbázis: tudományos, műszaki ismeretek birtoklása.

Keresleti feltételek:


hazai, belföldi;



a nemzetközi kereslet kialakításának lehetősége.

Kapcsolódó és támogató szektorok, iparágak:


támogató: azok a vállalatok, amelyek a vállalat számára a szolgáltatásokat,
nyersanyagokat nyújtják: beszállítók;



kapcsolódó:

azok

a

vállalatok,

akikkel

megosztják,

koordinálják

tevékenységeiket, ezzel költséget és kockázatot tudnak megosztani: közös
fejlesztés, közös kutatás, közös beszerzés. Az 1.2. pontban, a vállalatok közötti
együttműködés vizsgálatakor ennek előnyeit értékeltem.
–

Vállalati stratégia és a verseny környezete, kontextusa: piacműködés,
piacszerkezet – a vállalat céljához vezető út.
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A vállalati stratégia és a
verseny környezete,
kontextusa

Input tényezők

Keresleti feltételek

Kapcsolódó és támogató
szektorok, iparágak
4.

ábra: Porter gyémánt modellje
[forrás: Por91]

A 4. ábráról látható, hogy az egyes, a vállalat működését befolyásoló tényezők egymással
szoros összefüggésben vannak. A légiközlekedési ipar gazdasági kapcsolatrendszere is
hasonlóan szoros összefüggést mutat, részletes bemutatására a 2. fejezetben kerül sor.
Mindennemű tevékenység középpontjában a fogyasztó kiszolgálása, a megfelelő szintű
kiszolgálási színvonal nyújtása áll a gazdaságosság fenntartása mellett. Ehhez állítja elő a
termelés pontosan, megbízhatóan a megfelelő időben, minőségben és mennyiségben a
terméket. Ennek érdekében szerzik be a megfelelő anyagot, szállítják ki a megfelelő helyre
és időben a terméket, ellátják a terméket műszaki leírással, adnak hozzá garanciát,
tájékoztatnak a termékvonal további fejlődéséről, stb. [Chi06]. A kiszolgálási színvonal
meghatározásakor a rendelkezésre állás és a kiszolgálási idő mellet a kiszolgálás minősége
is szerepet kap.
Az ár képzi a hatékonysági dimenziók (termék minőség, termék megbízhatóság,
kiszolgálási színvonal) ellenpólusát, a gazdaságosságot. Az ár akkor jó, ha a fogyasztói
értéknél (ami minden fogyasztó esetében más) nem magasabb, azaz a vétel megéri az árát
és a költségeknél nem alacsonyabb (legalábbis hosszú távon, illetve az összes terméket
tekintve) [Chi06]. Chikán árral kapcsolatos megállapításait a légiközlekedés és a
fogyasztók választási preferenciáinak vizsgálata során figyelembe veszem. A piacon a
fogyasztói igények elvárásokban fogalmazódnak meg:
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–

legyen a polcon az áru;

–

legyen esztétikus a megjelenése és a csomagolása;

–

minden boltban beszerezhető legyen;

–

legyen jó a minősége;

–

alacsony az ára;

–

a szolgáltatás pontos, megbízható, gyors és udvarias legyen.

A vállalat a fogyasztói igények teljesítése érdekében az 1. táblázatban látható szempontok
szerint választhat, amikor versenyelőnyhöz kíván jutni. A termelés minőséggel kapcsolatos
dimenzióit Garvin öt szempont szerint csoportosítja [Gar88]. A szolgáltatás minőséggel
kapcsolatos

szempontokat

Becser

műhelytanulmánya

[Bec03]

szerint

Zeithaml,

Parasuramann, Berry [Zei90] a következőképpen foglalja össze:
–

a szolgáltatás minősége a fogyasztók számára nehezebben értékelhető, mint a
termék minősége. Ebből adódóan a szolgáltatók számára nehezebb feltárni azokat
az elvárásokat, amelyeknek meg kell felelniük;

–

a fogyasztók a szolgáltatást nemcsak annak kimenete alapján ítélik meg, hanem
figyelembe veszik a szolgáltatás nyújtásának folyamatát is;

–

a szolgáltatás minősége szubjektív, azt kizárólag az azzal szembesülő fogyasztó
ítéli meg.
1. táblázat:
A vállalat versenyképességét meghatározó tényezők
[forrás: saját szerkesztés]

Összetevő
megnevezése
Ár

Rugalmasság

Tulajdonsága
A vállalat tágabb versenypolitikájának része, amelyek mellett a
költségek (hosszú távon mindenképpen) minimumszintjét határozzák
meg. Az árversenyre jelentős hatást gyakorol a méretgazdaságosság. A
vállalati teljes költség koncepció értelmében a vállalatnak és azon
belül minden osztálynak a költség csökkentése a célja.
A változásokra való reagálás képessége:
Termékrugalmasság: terméktervezés és az anyagi folyamatok
rugalmasságának közös jellemzője. Alapja a termelés és a
termékfejlesztés közötti szoros információs kapcsolat, a magasan
képzett munkaerő, a gyors tanulási képesség, valamint az új anyagok
és beszerzési csatornák felkutatására irányuló tevékenységek.
Mennyiségi rugalmasság: a termelés és a logisztika területe. Az
összmennyiséggel kapcsolatos rugalmasságot a szállító és
termelőkapacitás, valamint a munkaerő tartalék teszik lehetővé.
Időbeli rugalmasság: a gyors reagálás mutatója. A vásárlói
változtatásokra való reagálás képessége rugalmas beszállítókkal,
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megfelelő anyag- vagy késztermék készletekkel és rugalmas
eljárásokkal valósítható meg.
Termelés:
Minőség
Teljesítmény a maximálisan ill. minimálisan elvárt termelési
képességre vonatkozó dimenzió.
Konformitás: a műszaki követelményeknek való megfelelés.
Esztétikai megjelenés: a termék külsejének minősége.
Megbízhatóság: a termék azon tulajdonsága, hogy a meghatározott
ideig, az előírt üzemeltetési követelmények mellett üzemképes.
Javíthatóság: meghibásodás esetén a termék üzemképességének
helyreállítása.
Élettartam: a termék üzemképességének elvárt ideje.
Karbantarthatóság: a termék üzemképességének biztosítása.
Raktározhatóság:
a
termék
tárolhatóságával
kapcsolatos
követelmények.
Szállíthatóság: a szállítás során a termék minőségének fenntartásához
szükséges követelmények.
Szolgáltatás
A szolgáltatáshoz való hozzájutás: elérhetőség, alkalmas időpontok,
várakozási idő.
Kommunikáció: a szolgáltatás megjelenítése, pl. reklám.
Kompetencia: az alkalmazottak felkészültsége, tudása.
Udvariasság: az alkalmazottak barátságossága.
Felelősségtudat: a vállalat és az alkalmazottak figyelembe veszik a
fogyasztók érdekeit.
Megbízhatóság: a szolgáltatást következetesen és pontosan hajtják
végre.
Figyelmesség: az alkalmazottak gyorsan és kreatívan reagálnak-e a
fogyasztók problémáira.
Biztonság: a szolgáltatás veszély- és kockázatmentessége.
A szállítás megbízhatósága a legfontosabb versenyeszköz. A termelési,
Szállítási
megbízhatóság ill. tágabban fogalmazva a gazdálkodási folyamatok tervezhetősége
szempontjából és költségmegfontolások alapján a szállítás
megbízhatósága nagyobb szerepet játszik, mint az esetenkénti
gyorsaság.
Vevőszolgálat Szerepe a vásárlás kényelmének kielégítése és a szükséges
információk nyújtása. A versenyképességet jelentősen befolyásoló
tényező továbbá a vásárlás utáni nyomon követés, a vásárló
elégedettségének vizsgálata, ill. a problémák kiküszöbölése, esetleg az
új termékek promótálása.
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2. A LÉGIKÖZLEKEDÉS NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ ÉRTÉKKÉPZŐ
HATÁSAINAK MODELLEZÉSE
A légiközlekedés makrogazdasági szinten betöltött szerepének értékelése során alapvetően
a légi személyszállítás hatásait vizsgálom, azonban a légiközlekedési ipar közvetett,
közvetlen és indukált hatásainak statisztikai adataiban a légi áruszállítás eredményei is
megjelennek. A vizsgálat során a gazdasági és társadalmi hatásokat egyaránt értékelem,
megjelenítve a pozitív és negatív hatásokat. A fejezetben hatáselemző logikai modellt
készítek a légiközlekedési ipar kapcsolatrendszerének feltérképezésére és statisztikai
adatok elemzésével számításokat végzek ennek azonosítására.
2.1. A LÉGIKÖZLEKEDÉSI IPAR SZEREPLŐI
A légiközlekedés hatásait értékelő modell kialakításához elsőként a terület lehatárolása és
szereplőinek azonosítása szükséges. Az utasok a légiközlekedési szolgáltatás igénybe
vétele során elsősorban a légitársaságokkal és a repülőterekkel találkoznak, s a mögöttes
iparág az utazóközönség számára rejtve marad. A légiközlekedési ipar szereplőinek és
hatásainak áttekintését az 5. ábra szemlélteti. A szereplők bemutatása terjedelmi korlátok
miatt elsősorban a légiközlekedési ipar ismertetésére irányul, a többi szereplő a 2.2.
pontban, a légiközlekedés hatásainak értékelése során kerül említésre.
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LÉGIKÖZLEKEDÉSI IPAR
(közvetlen hatások)

LÉGIKÖZLEKEDÉSI IPAR
KÖZVETLEN KISZOLGÁLÓI

(közvetett hatások)

Állami feladatok: Szabályozás, (irányítás), felügyelet

Repülési szolgáltatók
- Légitársaságok és
kiszolgáló vállalatok
- Repülőtér üzemeltető
vállalatok,
légiforgalmi
szolgáltatók
- Repülőtérhez
kapcsolódó vállalatok
(áruházak, éttermek,
szállodák)

- Üzemanyag, építő-, és
élelmiszeripari
vállalatok
- Gyártó vállalatok
- Üzleti szolgáltató
vállalatok

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI IPAR
ÉS A KÖZVETLEN
KISZOLGÁLÓK
FOGYASZTÁSA

Repülési ipar
Polgári légijármű és
alkatrész tervező-,
gyártó-, és karbantartó
vállalatok

(indukált hatások)
A fogyasztói javakat
előállító valamennyi
vállalat

A LÉGIKÖZLEKEDÉS ÁLTAL TÁMOGATOTT TERÜLETEK
(katalizált hatások)
Szabadidős
utazások

5.
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Üzleti / állami
utazások

Konferencia /
general aviation
/ sport utazások

ábra: A légiközlekedés hatásainak kapcsolatrendszere
[forrás: saját szerkesztés]
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2.1.1. Az állam feladatai
A légiközlekedés tekintetében az állam három típusú feladatot láthat el: tulajdonosi,
szabályozói és ellenőrzői funkciókat gyakorol.
Feladatai tekintetében az állam a légitársaság, repülőtér, vagy a léginavigációs szolgáltató
felett gyakorol(hat)ja a tulajdonosi jogokat. Hazánkban a központi repülőtér és a nemzeti
légitársaság szétválasztására 1973. január 1-jén került sor [Moy03], a légiforgalmi
szolgáltató pedig 2002. január 1-jétől működik külön szervezetként a repülőtértől. Az
állami irányítás többet jelent, mint egy profitorientált vállalat menedzselése. A
légiközlekedés nemzetgazdasági szerepének kiteljesedése érdekében ugyanis olyan
szolgáltatásokat is fenn kell tartani, amelyek veszteségesek lehetnek, így piaci szereplő
nem finanszírozná. A pazarló magatartás azonban nem megengedhető, jelentős
piactorzulás és felesleges állami kiadás halmozódhat fel a gondatlan irányítás mellett.
Szabályozói szerepében az állam a légiközlekedés védelmének, biztonságának, gazdasági
és környezetvédelmi fenntarthatóságának letéteményese. Ezen feladatait két módon
gyakorolja: a stratégiai szabályozás és a jogalkotás eszközivel. Stratégaként ideális esetben
a légiközlekedés szereplőinek lehetőséget teremt a szolgáltatások profitorientált
biztosítására oly módon, hogy a légiközlekedés nemzetgazdasági hasznai maximálisan
megjelenjenek, jogalkotói szerepében pedig a hazai előírások kialakításával és a
nemzetközi előírások implementációjával kialakítja a rendszer megfelelő működésének
alapjait.
Felügyeleti feladatkörben az állam a légiközlekedési hatóságon keresztül engedélyezi és
felügyeli a légiközlekedési ipar szereplőinek működését. Az állam azonban felügyeli az
utazás szereplőit is a védelmi ellenőrzések, nemzetközi forgalomban pedig a vám és
határellenérzések végrehajtásával.
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2.1.2. A légitársaságok
A légitársaságokat jelen esetben azonosítom a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII.
törvény 71. § 10. a) pontjában meghatározott légijárművel végzett személyszállítást és
árufuvarozást (ideérve a postai küldemények fuvarozását) teljesítő vállalatokkal [1995.
XCVII]. Ezen vállalatok elsődleges tevékenysége a személyek, áruk légi úton történő
szállítása, a megcélzott piaci szegmens lefedése tekintetében különböző csoportokba
oszthatók. Tevékenységük és szolgáltatásuk nyújtása során az adott célcsoport igényeinek
kielégítésére törekszenek, bevételeik főképpen az adott piaci célcsoporttól származnak. A
légitársaságok piaci szegmens szerinti felosztását az 2. táblázat szemlélteti.
2. táblázat:
A légitársaságok felosztása
[forrás: saját szerkesztés]

Légitársaság
Légitársaság jellemzése,
típus
példa
Luxus
Lehető legmagasabb
szolgáltatási minőséget
nyújtják.
pl.: Qatar Airlines, Etihad
Airways
Kijelölt
A kétoldalú egyezményekben
nemzeti
meghatározott desztinációkon
légitársaság
kijelölt légitársaság.
pl.: MALÉV, LOT a bilaterális
egyezményekben
meghatározott desztinációkon
Nemzeti
A zászlós légitársaságok
közvetlen utódai deregulált
környezetben. A piaci
szabályozások jelentős
gyengülése miatt újra kell
pozícionálniuk szerepüket.
pl.: MALÉV, LOT a bilaterális
egyezményeken kívüli
desztinációkon
Regionális
Az adott régió lakossága
számára nyújtanak jellemzően
hub repülőterekre történő
ráhordást v. point-to-point
szolgáltatást.
pl.: American Eagel Airlines
Alacsony
költségű

Céljuk a költségek radikális
csökkentése, amelyet a
szolgáltatási színvonal
radikális csökkentése és a
menedzsment költségek
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Jegyárak
színvonala
kifejezetten
magas
jegyárak

Célcsoport
bankok,
multinacionális
vállalatok csúcsvezetői

átlagos
jegyárak

turista és üzleti utas
egyaránt

átlagos
jegyárak

turista és üzleti utas
egyaránt

magas
jegyárak

üzleti utasok

kifejezetten
alacsony
jegyárak

turista utasok
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leszorítása által valósítanak
meg.
pl.: Wizz Air
Nem menetrend szerint
közlekedő légitársaságok,
célállomásaik általában a
napsütötte helyek, egzotikus
célpontok.
pl.: Sky Airlines
Teherszállítási tevékenységet
ellátó légitársaságok, gyakran
a nemzeti vagy zászlós
légitársaságok leányvállalatai,
de lehetnek függetlenek is.
pl.: Martinair
Feladatuk a légi áruk igen
gyors szállítása.
Tevékenységük ellátása során
a közúti és légi fuvarozást
kombinálják, céljuk, hogy a
fogyasztók mielőbb
megkaphassák az adott árut,
postát.
pl.: Fedex Express

- alacsony
jegyárak,
- a jegyár a
teljes utazás
része

- utazási irodák
- turisták

- átlagos
szállítási ár

- gyorsan romló áruk
szállíttatói
- nagy értékű áruk
szállíttatói

- magas
szállítási ár

- sürgős küldemények
szállíttatói

Doganis a légitársaság üzemelési költségeit közvetlen üzemelési költségekre és közvetett
üzemelési költségekre, illetve állandó és változó költségekre bontja. A közvetlen üzemelési
költségek az üzemeltetett légijármű típusától függnek, és típuscsere esetén megváltoznak.
A közvetlen üzemeltetési költségek azok, amelyek változatlanok maradnak, ha a repülőgép
típusa megváltozik, mivel ezek függetlenek az üzemeltetett repülőgép típusától. A változó
költségek a járattörlés vagy a törlése esetén azonnal megtakaríthatóak, az állandó költségek
függetlenek a járat vagy a rotálás törlésétől és csak hosszú időtávon takaríthatóak meg
[Dog05].
2.1.3. A repülőterek
A repülőtér az International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési
Szervezet, a továbbiakban: ICAO) meghatározása szerint szárazföldön, vagy vízfelszínen
kijelölt terület (beleértve bármely épületet, létesítményt és berendezést), amely egészében,
vagy részben a légijárművek érkezésére, indulására és felszíni mozgására kívánnak
felhasználni [Annex14/I]. A tanulmányok jelentős része a repülőterek gazdasági
szerepének meghatározására irányul [Med04], kevés tanulmány foglalkozik azonban annak
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feltárásával, hogy a repülőterek milyen társadalmi szerepet töltenek be az állam
működésében.
A repülőterek hatásainak elemzésére Baum több módszertani megközelítést is alkalmaz
[Bau06]. A repülőterek nemzetgazdasági szerepének értékelése esetében a közgazdasági és
a szerkezeti együtthatók módszerével történő elemzés alkalmazható.
A közgazdasági megközelítés alapján értékelhető a repülőtér az általa érintett régió
versenyképességére gyakorolt hatása. Összehasonlítható a régió gazdasági fejlődése
repülőtérrel és repülőtér nélkül. A kettő közti különbség a repülőtér indukált hatásaként
jelentkezik. Ehhez kapcsolódó indikátorok az alábbiak:
a)

a foglalkoztatás szintje és fejlődése;

b)

a gazdasági szektor részaránya a nemzeti össztermékben;

c)

a munka termelékenysége és a hozzáadott érték.

A szerkezeti együtthatók módszerével a repülőtér hatásai differenciáltan értékelhetők. A
módszer alapján a repülőtér hatásai a nyilvános statisztikák segítségével elemezhetők.
Másodlagos statisztikai szerkezeti együtthatókat alkalmaznak a teljes termelési és
foglalkozatási hatás értékelésére. Alkalmazható mutatószámok a következők:
a)

a repülőtéri foglalkoztatottak képzettség szerinti megoszlása;

b)

a határozatlan és a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottak
megoszlása;

c)

az alkalmazottak nemek szerinti megoszlása;

d)

a nappali, éjszakai és hétvégi munkarend szerinti munkavégzésekben részt vevők
aránya;

e)

a teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak aránya.

A repülőterek bevételei a repüléshez kapcsolódó és a repülőtéri szolgáltatásokból származó
bevételekből jelentkeznek, Európában a földi kiszolgálási piac deregulációjának alapja a
Tanács 96/67/EGK irányelve (1996. október 15.) közösségi repülőterek földi kiszolgálási
piacára való bejutásáról. A repülőterek árai a piaci viszonyok alapján kerülnek
kialakításra, a repülőtéri szolgáltatásokat azonban nemzeti jogszabályok szabályozzák. Az
európai gyakorlat alapján a repülőtéri díjakat a repülőtéri hatóságok alakítják ki, a
légiközlekedési hatóságok előírásaival összhangban, vagy - amennyiben a repülőtér állami
tulajdonban van - a légiközlekedési hatóságok önállóan határozzák meg. Az árak általában
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úgy kerülnek kialakításra, hogy a repülőtér által nyújtott szolgáltatások közvetlen és
közvetett költségeit fedezzék. Annak ellenére, hogy a tarifa szintek repülőterenként
különböznek, közös vonásuk, hogy befolyásolja őket a légijárművek tulajdonsága (pl.
tömege, és zajkategóriája), az igényelt repülőtéri szolgáltatások fajtái és az infrastruktúra
igénybevételének időtartama.
A magánkézben lévő repülőtér menedzsmentjének célja a profit maximalizálása, amelyet a
szoros értelemben vett légijármű kiszolgáláson túl a repülőtéri szolgáltatások széles
skáláján keresztül törekszik megvalósítani. E tekintetben megkülönböztetjük a repüléshez
kapcsolódó és a repüléshez nem kapcsolódó üzleti szolgáltatások bevételeit, amelyek az
alábbiak:
–

Repüléshez kapcsolódó bevételek:
a) leszállási díjak;
b) utashoz és áruhoz kapcsolódó illetékek;
c) utas és árukezelés díja.

–

Repülőtéri szolgáltatások bevételei:
a) bérleti

díjak:

légitársaságok,

éttermek,

szállítmányozók,

teherszállító

vállalatok, utazási irodák, ügynökök;
b) kereskedelmi üzletek bérleti díjai (butikok, vámmentes üzletek, bankok,
parkolók);
c) a repülőtér közvetlen tulajdonában lévő üzletek árusításból származó
bevételek;
d) további kiegészítő tevékenységek.
A repülőterek többnyire nagy vállalatok, bevétellel rendelkeznek és adót fizetnek. Az
alkalmazottak a régióban vásárlóerőt testesítenek meg [Leg01]. A bővítés, de maga a
repülőtér üzemeltetése is rendszeres vagy eseti megrendeléseket ad a különböző
iparágaknak. A repülőtérrel rendelkező városnak és környezetének lehetősége van a világ
bármelyik pontjával kapcsolatba kerülni. Ezek az előnyök az alábbi területeken érezhetők
[Leg01]:
–

a repülőtér a gyors személy és áruszállítás egyik állomása;

–

a repülőtér munkahely képző erő;

–

a repülőtér kiemelkedő gazdasági tényező;

–

a repülőtér a globalizáció egyik tényezője;
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–

a repülőtér a kultúra és a turizmus egyik kapuja;

–

a repülőtér vonzó hely új vállalatok, ipari parkok létesítésére.

A repülőterek az adott régiókban növekedési pólusokat képeznek, mivel egy nemzetközi
repülőtér létesítése fejlesztőleg hat új üzemek, intézmények letelepedésére, a növekedni
képes iparcsoportok, húzóágazatok kialakulására, fenntartására és továbbfejlődésére. A
légiközlekedés meghosszabbítja a régióban termelt termékek, javak „hatótávolságát”, azaz
térben kitágítja piacterületüket. Ezek éppen úgy, mint a beszerzés optimalizálása az egyes
üzemek gazdaságosságának növekedését és ezzel a régió, végső soron a nemzetgazdaság
teljesítményének növekedését eredményezik. A repülőterek térséget formáló hatásainak
módja és intenzitása messze nem egyforma. A repülőtereknek a térségek gazdasági életét
formáló ereje különböző nagyságrendű szinteken fejeződik ki [Erd00]:
–

kistérségi-helyi szinten: az ipari területek és az ipari parkok a nagy légiközlekedési
igényű üzemeket vonzzák;

–

középtérségi szinten: amikor el kel dönteni, hogy két agglomeráció közül melyiket
válasszák telephelyül, előnyben részesül a teljesítőképes repülőtérrel rendelkező,
azaz ennek a javára döntenek;

–

nagytérségi szinten: a repülőtér a térség infrastrukturális „berendezésének”,
ellátottságának

olyan

tényezőjét

képviseli,

amely

nélkül

a

nemzetközi

tevékenységet folytató vállalatok a letelepedésről lemondanának.
Az erősen centralizált, az országos és nemzetközi infrastruktúrát központi forrásokból
létrehozó és fenntartó országokban a közforgalmú repülőterek állami tulajdonban voltak,
és jobbára ma is abban vannak. A legtöbb országban azonban részben az állami források
szűkössége, de még inkább az állami tulajdon alacsonyabb hatékonyságának megismerése
okán a vegyes- és a magántulajdon a jellemző. Németországban például a legtöbb
közhasználatú repülőteret több tulajdonos tőkéjéből vagy public private partnership
(közszféra és magánszektor együttműködése, a továbbiakban: PPP) konstrukcióban
létesítették. Példa erre a müncheni Munich Repülőtér, amelyet főként alacsony költségű
légitársaságok használnak belföldi, nemzetközi és transzkontinentális járatokra [Fly10].
A kisebb országok közül még a legfejlettebbekben is a nemzetközi (főként
interkontinentális) légiforgalmat általában egy nagy „központi” repülőtér bonyolítja,
amelynek „árnyékában” nem képes kibontakozni, hasonló kapacitásúvá fejlődni még a
gazdaságilag különleges jelentőségű másik kifejezetten nagyváros repülőtere sem. A
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jelentős eltérésre példa Ausztria, ahol a központi Flughafen Wien 19.747.000 utast kezelt
2008-ban, a második legnagyobb, Flughafen Salzburg pedig 1.809.000 utast kezelt
[Wik10]. Itt a kisebb repülőterek már képesek eltartani magukat, ellentétben hazánkkal,
ahol Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mellett az utas- és áruforgalom
kezeléséből

más

repülőtér

nem

tudja

nyereségesen

fenntartani

magát.

Jóval

kiegyensúlyozottabb, decentralizáltabb a repülőtér állomány területi megjelenése a nagy
területű fejlett országokban, így elsősorban az Egyesült Államokban, Németországban,
Ausztráliában.
Egy repülőtér a hozzá kapcsolódó régió szerves részeként kell, hogy működjön, önállóan
nem életképes létesítmény. Hatékonyságának feltétele az adott régióban megjelenő utazási
és áruszállítási igény megjelenése, fejlesztésüket ezen igényekhez igazodva szükséges
végrehajtani. Az állam számára nem lehet közömbös a repülőterek sorsa, azonban
működtetésükben, fejlesztésükben az állam szerepvállalásának hangsúlyát indokolt a
közlekedési hálózatba történő bekapcsolására, a régióba történő integrálásra irányítani.
Nem kellően megalapozott repülőtéri támogatások felesleges pazarláshoz vezethetnek.
2.1.4. A légiforgalmi szolgáltatók
A légiforgalmi szolgáltató szervezetek túlnyomó részben tevékenységüket a repülőtértől
független szervezetként látják el. A légiforgalmi szolgáltatók fő feladatai a következők
[16/2000]:
a)

a légiforgalom gyors és rendszeres áramlásának elősegítése és fenntartása;

b)

összeütközések megelőzése a légijárművek között;

c)

összeütközések megelőzése munkaterületeken működő légijárművek és az ott
található akadályok között;

d)

hasznos tanácsok és tájékoztatások nyújtása a repülések biztonságos és hatékony
lebonyolításához;

e)

az illetékes szervezetek értesítése a kutatásra és mentési segítségre szoruló
légijárműről, továbbá szükség szerint segítségnyújtás ezen szervezetek számára.

A légiforgalmi szolgáltatás az ICAO 11. Annex szerint magába foglalja a légiforgalmi
irányító, a repüléstájékoztató, és a riasztó szolgáltatásokat [Annex11].
A légiforgalmi irányító szolgálatnak tevékenysége ellátása érdekében rendelkeznie kell
minden olyan releváns információval, amelyek a légijármű tervezett mozgására vagy
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annak módosítására, valamint a tényleges mozgásra vonatkoznak. A kapott adatok
segítségével meghatározzák a repülőgépek egymáshoz viszonyított helyzetét, a forgalom
biztonságos és hatékony lebonyolítása érdekében utasításokat adnak a légijármű
vezetőjének a kötelezően végrehajtandó eljárásokkal kapcsolatban. Az engedélyeket
egyeztetik a többi irányító egységgel is abban az esetben, ha a légijármű konfliktus
helyzetbe kerül más egység irányítása alatt álló járművel, ill. a légijármű más egységnek
történő átadása előtt.
A repüléstájékoztató szolgálatok feladata a hasznos tanácsok és információk továbbítása
a légiforgalom hatékony bonyolítása érdekében. Fő tevékenységei a következők:
a)

összeütközési veszély jelzése;

b)

navigációs berendezéseket érintő tájékoztatások;

c)

SIGMET és AIRMET jelentések;

d)

vulkáni tevékenységről szóló tájékoztatások;

e)

radioaktív vagy mérgező anyagok légkörbe kerüléséről szóló tájékoztatások;

f)

érkezési,

indulási,

kitérő

repülőtereken

előre

jelzett

időjárási

adatok

nyilvánosságra hozatala;
g)

vízfelszín feletti repülés esetén egyéni információk átadása (pl. ott hajózók
hívójele).

A riasztó szolgálatok azonnali segítségnyújtásért felelősek kutatás és mentés esetén. A
szolgálatot biztosítani kell minden olyan légijárműnek, amely részére légiforgalmi
irányítást nyújtanak, vagy a járatra vonatkozó repülési tervet adtak le, ill. bármely
légijárműnek, amelyről ismert, hogy jogellenes beavatkozás alatt áll.
A légiforgalmi szolgálatok főbb bevételforrását a léginavigációs díjak jelentik, amelyet
minden olyan légijármű üzemeltetőjének fizetni kell, amely az adott légtérben az ott
légiforgalmi irányítást ellátó szervezet szolgáltatásait igénybe veszi. Európában a
Eurocontrol Központi Útvonal Használati Díjelszámoló Iroda (Central Route Charges
Office) egységén keresztül történik a léginavigációs díjak kiegyenlítése. Bizonyos repülés
típusok mentességet élveznek az útvonal használati díj kifizetése alól, így Magyarországon
például a VFR repülések, a maximum 2 tonnás felszálló súlynál kisebb repülőgépekkel
végrehajtott repülések, a berepülések továbbá a kutató és mentő repülések.
A légiforgalmi szolgáltatásokból eredő díjtételek 3 csoportba sorolhatóak:
–

az útvonalhasználati díjak;
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–

a terminál navigációs díjak (repülőtéri irányítási díjak);

–

a kommunikációs díjak (Shanwick Óceán Régióban).

2.1.5. A polgári légijármű és alkatrész tervező, gyártó, karbantartó szervezetek
A repülési ipar a technológiai fejlesztés és a gazdasági növekedés meghatározó tényezője.
A terület magába foglalja a kutatást és fejlesztést, a tervezést, gyártást és
gyártástámogatást, a karbantartást, az átalakítást és a frissítést a következő termékek
tekintetében:
–

merev és forgószárnyas légijárművek;

–

légiforgalmi irányítói berendezések;

–

pilóta nélküli légijárművek;

–

mindezen termékek alkatrészei és alrendszerei.

A járművek tekintetében a fogyasztói igények változása tapasztalható, a korábbi
legfontosabb elvárásokat - nagyobb, gyorsabb és több – új igények változták fel:
biztonságosabb, kényelmesebb, környezetkímélőbb és olcsóbb termékek iránt jelentkezik
nagyobb kereslet. Bár nem szorosan a légijárművek és alkatrészeinek tervezéséhez és
gyártásához kapcsolódóik, de meg kell említeni a repülőtéri és légitársasági informatikai
rendszerek és technológiák fejlesztését is, amelyek szintén támogatják a légiközlekedés
fejlesztéseit.
A repülési ipar 2007-ben 780.000 ember számára teremt munkahelyet a világban, és közel
72 milliárd dollárral járult hozzá a világgazdaság GDP-jéhez [ATA08].
2.2. A LÉGIKÖZLEKEDÉS HATÁSAI
A légiközlekedés fejlesztésével, műszaki és szolgáltatási eredményeivel jelentősen
hozzájárul a modern társadalom fejlődéséhez. A légiközlekedési szolgáltatások
szükségessége és iránta való kereslet növeli a légiközlekedés befolyását a nemzetközi
környezetben, 2007-ben lehetővé téve több mint 2,5 milliárd utas utazását és 50 millió
tonna áru gyártását és piacra jutását bárhol a világban [Oef09]. Az iparág döntő szerepet
játszik több millió ember munkájában és pihenésében. Támogatja a minőségi életet és segít
javítani az életszínvonalat. A turizmus elősegítésével a légiközlekedés előmozdítja a
gazdaság növekedését és csillapítja a szegénységet – munkalehetőséget teremt, növeli az
adóbevételeket [Sel09].
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Az Európai Unió fokozatos bővítése azt a felismerést tükrözi, hogy a globalizálódó
világkereskedelemben az integrált piaci feltételek között működő gazdasági rendszerek az
egymástól függetlenül működő nemzetállamokhoz képest kedvezőbb körülményeket
nyújtanak

a fejlődési lehetőségek kiaknázására [Tan07]. A légiközlekedés

és

kapcsolatainak jelenlegi rendszerét szinte teljes mértékben a piaci viszonyok koordinálják,
a politika befolyása elsősorban az állami célú légiközlekedés esetében jelenik meg.
A légiközlekedés hatásainak értékelése során a légiközlekedési ipar társadalmi szerepének
értékeléséből indulok ki, ismertetem kiesésének következményeit, ill. közvetlen közvetett,
indukált és katalizált hatásait.
2.2.1. A légiközlekedés társadalmi szerepe
A légiközlekedés, mint közlekedési alágazat elsődleges társadalmi szerepe a mobilitási
igények kiszolgálása, emellett elősegíti az állam és a társadalom integrációját is. Ezen
túlmutatóan politikai szerepe a szállítási önállóság megvalósítása, a külpolitika
támogatása és nem hanyagolható el az országok védelmében betöltött szerepe sem
[Sel10a].
A légiközlekedés jelentősen hozzájárul a fenntartható fejlődés támogatásához többek
között a nemzetközi turizmus elősegíésével és kiterjesztésével. A turizmus ugyanis
alkalmas a szegénység csökkentésére a gazdasági növekedés előmozdítása, valamint a
munkahelyteremtés által. A turizmus erősödésével ugyanis emelkednek az adóbevételek,
és támogatható a védett területek fejlődése és megóvása. Különösen fontos ez az afrikai
kontinensen, ahol a világ védett területeinek 15 %-a található [Ata08], és ahol számos
ország fejlődése a természeti értékeken alapuló nemzetközi turizmus megjelenésén alapul.
A légiközlekedés turizmustámogató szerepét a 2.2.6. fejezetben ismertettem.
A légiközlekedés rendszeres kapcsolatot nyújt azon távoli területek, települések
számára, ahol a többi közlekedési mód csak korlátozott elérhetőséget biztosít. Számos
alapszolgáltatás, mint például élelmiszer és egészségügyi ellátás, oktatási intézmények és
posta elérhetetlen lenne az emberek számára a légiközlekedés által nyújtott szolgáltatások
nélkül. A légiközlekedés nélkül a lakosok ezeken a területeken izoláltak lennének a
családtól, barátoktól és az üzleti kapcsolatoktól.
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A légiközlekedés alapvető szerepet játszik a természeti katasztrófa, járványok,
éhínség vagy háború sújtotta országok humanitárius támogatásában. Közreműködik a
küldemények eljuttatásában, menekültek szállításában és a természet fogságába esett
emberek kimenekítésében. Jelentős szerepet tölt be továbbá azokon a területeken, ahol a
közvetlen kapcsolat problémát jelent, mint például segélyek ledobása. A légiközlekedés
alapvető szerepet tölt be világszerte a gyógyszerek és átültetendő szervek továbbításában
is.
Az utazás és a turizmus növeli a fogyasztói jólétet és szociális előnyöket biztosít.
Elérhetővé teszi a külföldi utazásokat és kiszélesíti az üdülési lehetőségeket – a Kínából,
Indiából és más feltörekvő piacokról érkező nemzetközi légi utazások száma jóval
gyorsabban növekszik, mint ahogyan az ottani életszínvonal javul. Növekszik a különböző
kultúrák és nemzetek közötti megértés, amely elősegíti a szorosabb nemzetközi integrációt.
Támogatja a multikulturális társadalmak fejlődését azáltal, hogy a bevándorlóknak
lehetővé teszi az otthoni családtagokkal és barátokkal való szorosabb kapcsolattartást.
Javul az életminőség a választási lehetőségek szélesítésével – szezonális gyümölcsök és
zöldségek például egész évben elérhetők megfizethető áron. A tengeren túli látogatók
igényeinek kielégítése szintén segít kiszélesíteni számos ország szórakozási és kulturális
lehetőségeit.
2.2.2. A légiközlekedés kiesésének hatásai
A statisztikák alapján [Pla10] a 2000-es évektől az időjárási viszonyok 9 százalékban
felelősek a halálos kimenetelű légikatasztrófákért. A légiközlekedést a helyi szinten
korlátozó (adott repülőtér) zivatar, szél, jegesedés, hó hatásával szemben a vulkáni
működés kiterjedt területen korlátozza és bénítja a repülések végrehajtását. Erre kiemelt
példa az izlandi Eyaffyallayökkul 2010. évben történt kitörése.
A vulkán 2010. április 14-ei kitörése alkalmával olyan mennyiségű vulkáni hamu került a
légtérbe, hogy az európai légtér jelentős részét le kellett zárni a légiközlekedés elől. Április
15-én és 16-én a legtöbb európai repülőteret teljesen lezárták, ugyanis a vulkáni hamu
komoly kárt tehet a repülők hajtóműveiben, ezzel veszélyeztetve a repülés biztonságát.
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Április 18-án az európai légiforgalom 80%-a leállt, a napi repülések száma az előző heti
átlagos 25000-ről 5000-re csökkent [Oef10]. A 6. ábra szemlélteti az április 14 és 21 között
végrehajtott repüléseket.

6.

ábra: Az európai légiforgalom alakulása 2010. április 14. és 21. között
[forrás: Oef10]

Az április 15-21-éig tartó hétnapos időszak alatt több mint 100 000 repüléssel kevesebbet
hajtottak végre az európai légtérben az előző hetinél, amely érték 53%-os kiesést jelentett.
[Oef10].
A repülések elmaradása megközelítőleg hétmillió utast érintett és megbénította az
ellátási hálózatokat az egész világon. A járattörlések következtében a légiközlekedési
ipar közvetlen veszteségeként 2,2 milliárd dollár merül fel, amely a légitársaságok (pl.
bevételek elmaradása, kárpótlások), repülőterek (pl. forgalom kiesés miatti bevételek
elmaradása) a kormányzatok (adók elmaradása) és a légiközlekedési szektort kiszolgálók
(pl. üzemanyag ipar) kieséseként jelentkezik [Oef10]. A kiesés jelentősebb része a
célállomásokon jelentkezett, ahol a szállodák, éttermek, taxik, elárusító és szórakoztató
központok bevételei csökkentek radikálisan. Ez a világ minden területét érintette, összesen
4,7 milliárd dollár kiesést okozva [Oef10].
A közvetlen hatásokon túl a nemzetközi kereskedelemre és termelés kiesésre vonatkozó
hatásokat kell kiemelni. A kereskedelem kiesésének egy része későbbi időpontban pótlásra
került, azonban a gyorsan romló áruk esetében (pl. frissen vágott virágok, zöldség és
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gyümölcsfélék) illetve a Just-In-Time (a továbbiakban: JIT) logisztikai rendszerben
működő termelések kiesése (pl. kisméretű, de nagy értékű eszközök, alkatrészek,
pótalkatrészek) nem pótolhatók. Meg kell említeni a több millió utas kárát is, akik
tartózkodásának költségeit a légitársaságok nem téríttették.
Az európai légtér lezárásának hatásait az 3. táblázat foglalja össze. Tekintettel arra, hogy a
légiközlekedés eredményével kapcsolatban 2007-re vonatkozó adatok állnak rendelkezésre
[Oef09], a kiesés arányát erre az évre vonatkoztatva tudok vizsgálni.
3. táblázat:
A légtérzár hatásai
[forrás: saját szerkesztés]

közvetlen közvetett indukált
Légiközlekedés eredménye
2007 (millió dollár)
A kiesés összege 2010. 04. 1421 (millió dollár)
kiesés aránya (%)

425 000

915 000

1 500
0,35

2 200
0,24

turizmus

összesen

1 144 000 1 540 000 4 024 000
2 400
0,21

4 200
0,27

10 300
0,26

Az 3. táblázat alapján látszódik, hogy a kiesés mértéke a közvetlen hatások tekintetében a
legjelentősebb, 0,35 %, az indukált hatások (a légiközlekedési ipar és közvetlen
kiszolgálóinak fogyasztása) mértéke a legalacsonyabb, 0,27%. A légiközlekedés
hatásainak összességére vetített kiesés mértéke 0,26%, amely földrajzi területenként eltérő
mértékben jelentkezett.
Összegezve rá kell mutatni, hogy a legnagyobb károkat a turistaipar, illetve a gyorsan
romló áruk exportőrei viselték. Jelentős veszteség jelentkezett továbbá a légitársaságoknál:
az International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség – a
továbbiakban: IATA) 1,7 milliárd dollárra becsüli a veszteségeket [Iat10], továbbá az
alacsony raktározási kapacitással rendelkező, az alkatrész utánpótlást légi úton szervező
vállalatoknál. A repülésben foglalkozó szervezetek bevételkiesése mellett veszteség érte az
utasokat is, akik közül sokan nem jogosultak kártérítésre és a légitársaságok számukra csak
a következő lehetséges utazásokra tudtak ingyenesen átfoglalni.
Az európai légtér átszervezése, az államok és a légiforgalmi szolgáltatók közötti jobb
koordináció megnyithatná annak lehetőségét, hogy a légiforgalom áramlása ilyen
esetekben kevésbé sérüljön. Az egységes európai légtér (Single European Sky)
kezdeményezés ennek megvalósítására irányul. A légitársaságok közötti szorosabb
együttműködés is csökkentheti valamennyiük veszteségét.
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2.2.3. A légiközlekedési ipar közvetlen hatásai
A légiközlekedés közvetlen, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálata
során elsőként a légiközlekedési ipar szereplőinek munkahely teremtő és gazdaságélénkítő
hatásait szükséges értékelni. Az osztrák légiközlekedési ipar értékképző hatásainak
elemzésekor Medenbach ugyanezt a megközelítést alkalmazta [Med04]. A légiközlekedési
ipar magába foglal minden olyan tevékenységet, amely közvetlen összefüggésben áll a
személyek és áruk légi úton történő szállításával. Első fő területe a repülési szolgáltatók
köre, amelyhez a légitársasági, repülőtéri, légiforgalmi irányítási továbbá mindazon
tevékenységet végző vállalatok tartoznak, amelyek a légi utasok kiszolgálásához vagy a
légi áruk kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó feladatot látnak el. Második fő területe a
repülési ipar, amely tartalmazza mindazokat a vállalatokat, amelyek a sárkányok,
hajtóművek, repülőgép rendszerek, földi navigációs berendezések tervezésével, gyártásával
és karbantartásával foglalkoznak [Ata06].
Fenti tevékenységek összességével ICAO statisztikai adatai alapján 2,5 milliárd utas és 50
millió tonna áru szállítása történt, amelyet 5,5 millió munkahely biztosított 2007-ben.
Ezzel a légiközlekedési ipar 408 milliárd dollárral járult hozzá a világgazdaság GDP-jéhez,
amely 2007-ban 48.245 milliárd dollárt jelentett. Ezen számok alapján a légiközlekedés a
világgazdaság GDP-jének 0,85%-át jelenti közvetlen hatásait illetően [Ata08].
A légiközlekedésben foglalkoztatottak túlnyomórészt magas színvonalon képzett emberek
a repülőgépek és repülőterek fegyelmezett és speciális üzeme, valamint a többnyire magas,
ill. közepes életszínvonalú utazóközönség miatt. Az alkalmazottak a társadalmi átlaghoz
képest jól fizetettek, a családtagok is sokszor a légiközlekedésben dolgoznak. A
légiközlekedés számos folyamat automatizálása ellenére is élőmunka igényes [Leg01]. A
légiközlekedés által közvetlenül teremtett munkahelyek megoszlása a légiközlekedési ipar
résztvevői között a világgazdaságban a 7. ábra szerint alakul.
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780 000
14%

Légitársaságok és
kiszolgáló szervezetek
2 000 000
37%
Repülőtér üzemeltető
szervezetek, légiforgalmi
szolgálatok
Repülőtérhez kapcsolódó
szervezetek (áruházak,
éttermek, szállodák)

2 300 000
42%

7.

380 000
7%

Polgári légijármű és
alkatrész tervező, gyártó,
karbantartó szervezetek

ábra: A légiközlekedési ipar által foglalkoztatottak száma (fő) és megoszlása a világban 2007-ben
[forrás: Ata08]

A légiközlekedés 2007-ben Európában közvetlenül 1,53 millió munkahelyet teremtett,
amely az összes közvetlenül létrehozott munkahelyek 28 %-a. A 7. és a 8. ábra
összehasonlítása alapján látható, hogy a munkahelyek megoszlása Európában eltérést
mutat a világban jelentkező arányokhoz képest: globális statisztikát tekintve a repülőtérhez
kapcsolódó szervezetekben jelentkező foglalkoztatás a legjelentősebb (42%), míg
Európában a légitársaságoknál foglalkoztatják legnagyobb részarányban (49%) a
munkavállalókat. A 8. ábra szemlélteti a légiközlekedésben foglalkoztatottak megoszlását
Európában.

750 000
49,0%

310 000
20,3%

Légitársaságok és
kiszolgáló szervezetek
Repülőtér üzemeltető
szervezetek, légiforgalmi
szolgáltatók
Repülőtérhez kapcsolódó
szervezetek (áruházak,
éttermek, szállodák)

310 000
20,3%
160 000
10,5%

8.

Polgári légijármű és
alkatrész tervező, gyártó és
karbantartó szervezetek

ábra: A légiközlekedési ipar által foglalkoztatottak száma (fő) és megoszlása Európában 2007-ben
[forrás: Ata08]
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A foglalkoztatottak száma mellett a légiközlekedés közvetlen hatásainak értékeléséhez
vizsgálni szükséges a légiközlekedési ipar GDP-hez történő hozzájárulását. 2007-ben a
légiközlekedési ipar 408 milliárd dollárral járult hozzá a világgazdaság össztermeléséhez.
Egy munkavállalóra vetítve megállapítható, hogy a légiközlekedés a világgazdaság egyik
leghatékonyabb iparága. Az Egyesült Államokban 2004-ben egy munkavállalóra vetítve
65 000 dollár volt a termelt GDP, amely 3,5-ször magasabb érték, mint a gazdaságban
szereplő szektorok átlaga [Ata08]. A légiközlekedés által közvetlen létrehozott GDP
értékét és megoszlását a 9. ábra szemlélteti.

71 857
18%

157 102
38%

Légitársaságok és
kiszolgáló szervezetek

Repülőtér üzemeltető
szervezetek, légiforgalmi
szolgáltatók
Repülőtérhez kapcsolódó
szervezetek (áruházak,
éttermek, szállodák)

138 257
34%
41 114
10%

9.

Polgári légijármű és
alkatrész tervező, gyártó
és karbantartó szervezetek

ábra: A légiközlekedési ipar által létrehozott GDP (millió dollár) a világban 2007-ben
[forrás: Ata08]

A légiközlekedési ipar által megtermelt bruttó nemzeti össztermék 29 %-át az európai légi
közlekedési ipar biztosítja, megoszlását az 10. ábra szemlélteti. A 9. és a 10. ábra alapján
az európai és a globális adatok összehasonlításával látható, hogy mindkét esetben a
légitársaságok által folytatott tevékenységek biztosítják a GDP-hez történő legnagyobb
mértékű hozzájárulást. Azonban rá kell mutatni arra, hogy a repülőtérhez kapcsolódó
egyéb szolgáltatások (repülőtéri üzletek, éttermek, szállodák) jóval kisebb mértékben
járulnak hozzá az ipar termelésének európai részarányához (11%), mint a világgazdaság
részarányához (34%) [Ata08].
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52 724
45%

34 349
29%

Légitársaságok és
kiszolgáló szervezetek
Repülőtér üzemeltető
szervezetek, légiforgalmi
szolgáltatók
Repülőtérhez kapcsolódó
szervezetek (áruházak,
éttermek, szállodák)

13 399
11%

Polgári légijármű és
alkatrész tervező, gyártó
és karbantartó szervezetek

17 542
15%

10. ábra: Az európai légiközlekedési ipar által termelt GDP (millió dollár) 2006-ban
[forrás: ATA08]

A légiközlekedés adott időpontban betöltött szerepén túl értékelni szükséges
jelentőségének időbeli és térbeli változását is. Az értékelés során a rendelkezésre álló
adatokból az elszállított utasok számának változást vizsgálom. A 11. ábra szemlélteti az
utasforgalom alakulását térségenként az 1970-es évektől.
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Dél-Amerika és Karib-térség
Észak-Amerika
Szubszaharai Afrika
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Közel-Kelet és Észak- Afrika
Dél-Ázsia

11. ábra: Elszállított utasok száma a világban 1970. és 2010. között (millió fő)
[forrás: Világbank]
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Az elszállított utasok száma 2000 és 2008 között 37%-kal, 1,6 milliárdról 2,2 milliárdra
emelkedett [ATA00a, ATA08]. Ez 8 év alatt évi 4,6%-os emelkedést mutat. A
legdinamikusabb emelkedés az Egyesült Államokban figyelhető meg, jóllehet a 2001.
szeptember 11-ei terrortámadás ott jelentette a legnagyobb visszaesést. 2002 után az
utasforgalom azonban ismét emelkedni kezdett. Európa légi utasforgalma 1998 és 2006
között 23%-kal, 541 millióról 665 millióra emelkedett. Ez 8 év alatt évi 2,8%-os
emelkedés [ATA00b, ATA08].
A világ GDP-jének változását a 12. ábra szemlélteti. A Világbank adatai alapján ez 2000 és
2008 között 31.915 milliárd dollárról 62.054 milliárd dollárra változott [Imf10], amely évi
11,75%-os növekedést jelent.
12.000

10.000
8.000

6.000

4.000

2.000
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Kelet-Ázsia és Csendes-óceán
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Szubszaharai Afrika
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Európa és Közép-Ázsia
Közel-Kelet és Észak-Afrika
Dél-Ázsia

12. ábra: A világ GDP-jének változása 1970. és 2010. között (milliárd dollár)
[forrás: Világbank]

Fentiekből látszik, hogy a légi személyszállítás növekedésének iránya igen, azonban
mértéke nem követi a GDP növekedésének mértékét.
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2.2.4. A légiközlekedés közvetett hatásai
A közvetett hatások magukba foglalják azokat a munkahelyeket és tevékenységeket,
amelyek a légiközlekedési ipar ellátásához kapcsolódnak. Ilyenek a repülési üzemanyag
ellátáshoz kapcsolódó munkahelyek, a kiszolgáló épületeket létrehozó építési vállalatok, a
repülőtéri üzletekben forgalmazott termékek gyártói, és az üzleti szektor további széles
területei. Az alábbiakat célszerű kiemelni:
–

kiszolgáló területek: üzemanyag ipar, élelmiszeripar, építőipar, stb.;

–

gyártó területek: informatika ipar, elektronika ipar, kereskedelmi árukat előállító
ipar, stb.;

–

üzleti szolgáltató területek: pénzügy, könyvelés, számvitel, bank, jogi szolgáltatás,
call center, szoftverek, stb.

6,3 millió munkahely támogatja a légiközlekedési ipar által felhasznált termékek és
szolgáltatások előállítását. Ezen munkahelyek 465 milliárd dollárral járultak hozzá 2007ben a világgazdaság GDP-jéhez [Ata08].
2.2.5. A légiközlekedés indukált hatásai
Az indukált hatások alatt a légiközlekedési szektor által közvetlenül vagy közvetve
foglalkoztatottak fogyasztását értjük, amelyek elősegítik az olyan iparági munkahelyeket,
mint például a kiskereskedelem, a fogyasztói javakat előállító munkahelyek és a
szolgáltatás számos területe (pl. bank, étterem, stb.).
A légiközlekedési ipar ezen hatása 2,9 millió munkahelyet teremtett, amely 220 milliárd
dollárral járul hozzá a világgazdaság GDP-jéhez [Ata08], amely ennek 0,45 %-át jelenti. A
fogyasztás tekintetében kiemelhetjük az élelmiszeripart, a háztartási javakat előállító és a
rekreációs területeket.
2.2.6. A légiközlekedés katalizált hatásai
A légiközlekedési ipar legfontosabb gazdasági hatásait szabadidős, üzleti/állami célú,
valamint a konferencia, kulturális, vallási, sport, general aviation célú utazások
végrehajtásának elősegítésével, a többi iparágra gyakorolt katalitikus hatása által
fejti ki.
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A növekvő légiközlekedés katalizált hatásával az utóbbi évtizedben az európai GDP
további 4%-ához járult hozzá a termelékenység és a befektetések területén. Ez a járulékos
hatás tovább növeli a kereskedelem és a turizmus területén jelentkező hatásokat. A
kereskedelem és a turizmus területén is érzékelhető hatásokat figyelembe véve a
légiközlekedés 2006-ban közel 2.460 milliárd dollárral járul hozzá a világgazdaság GDPjéhez [Ata08], amely annak 5%-át jelenti.
A légiközlekedés a nemzetközi kereskedelem egyik fontos motorja, ezáltal a gazdasági
növekedés és a fejlődés elősegítője. Az előrejelzések alapján a következő évtizedben a
világgazdaság egyre inkább függővé válik a kereskedelemtől. A világkereskedelem közel
megduplázódik, a világgazdaság GDP-jéből több mint a jelenlegi duplája lesz részaránya
Kínának és Indiának, hogy a két legnagyobbat kiemeljem.
A légiközlekedés támogatja az országok részvételét a világpiacon azáltal, hogy lehetővé
teszi a fő piacokhoz való csatlakozást és a termelés globalizációját. A légiközlekedési
szolgáltatások által a termelő és szolgáltató vállalatok számára egyaránt új piacok
nyílnak, a távoli piacokon gyors növekedésnek indulhatnak. A piacokon megjelenő több
résztvevő

a

társaságokat

versenyre

készteti,

amely következtében

kénytelenek

termelékenységi és működési hatékonyságukat növelni. A légiközlekedés által erősödhet a
kommunikáció a társaságok és a fogyasztóik között, amely a kereskedelem bővítését és a
fogyasztók igényeinek pontosabb kiszolgálását eredményezi.
A légiközlekedés növeli az üzleti tevékenységek versenyképességét azáltal, hogy a
társaságok számára a Föld bármely pontjáról magasan képzett munkaerő alkalmazását
teszi lehetővé. Ez különösen a szenior alkalmazottak számára fontos, akik munka- és
lakóhely választási döntését a nemzetközi kapcsolatok elérhetőségei nagymértékben
befolyásolják.
Az utasszállítás alapvető szerepet tölt be a nemzetközi kereskedelemben. A légi
szolgáltatás elengedhetetlen, ill. nagyon fontos a kereskedelmi és marketing tevékenységek
során, amely által lehetővé válik a potenciális fogyasztókkal történő találkozás. A
légiközlekedés fontos továbbá a globális pénzügyi és üzleti tevékenységek fejlődése
tekintetében.
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Jóllehet a technológiai fejlesztések, mint például a videokonferencia térhódítása új
dimenziókat nyit az üzleti kapcsolatok fenntartásában, a személyes találkozókat a
társaságok sok szempontból továbbra is alapvetőnek tartják az új üzletek megkötése és a
vevői kapcsolattartás, valamint a termelés ellenőrzése érdekében. A fogyasztók számára is
jelentősen megkönnyíti a beszerzéseket, utazásaik által számukra elérhetővé válnak olyan
termékek, amelyek környezetükben nem találhatók.
A globális ellátási láncok egyre növekvő függőségbe kerülnek az import áruk gyors
szállításától, amelyet csak a légiközlekedés képes nyújtani. A légiközlekedés igénybe
vételével a szállítási idő csökken, minimalizálódnak a raktározási költségek és
csökkenthető a termelés kényszerű leállása. Kielégíthető a fogyasztók növekvő igénye a
termékek gyors cseréjére ill. a termékek visszaadására, amely az interneten keresztül
történő vásárlások terjedésével egyre inkább jelentkezik. A légiközlekedés tehát elősegíti a
nagy értékű (általában azonban kis terjedelmű) áruk gyors szállítását.
A JIT ellátási elvet a világon működő vállalatok egyre szélesebb körben alkalmazzák, igen
kis tartalékkészletet tartva a raktározási költségek minimalizálása érdekében. Ennek
következtében igen gyorsan kifogyhatnak a kritikus nyersanyagokból, alkatrészekből és a
gyártósorok pótalkatrészeiből. Ezek gyors szállítását és a pótalkatrészek gyors utánpótlását
egyedül a légiközlekedés képes megvalósítani.
Az interregionális kereskedelem területén a termelt áruk jelentős része légi úton kerül
szállításra. A régiókon belüli áruszállítás nagyobb része vasúton és közúton történik. A
IATA számításai alapján a 2006-ban légi úton szállított áruk értéke meghaladta a 3.500
milliárd dollárt, amely a nemzetközi kereskedelem 35%-át jelenti [Ata08].
A légiközlekedés kiemelt szerepet játszik a globalizálódó üzleti folyamatok
támogatásában. A légiközlekedés a multinacionális vállalatok vezetőinek lehetővé teszi,
hogy tengeren túli területeket meglátogassanak és terjeszkedjenek más országokba;
szélesítve a beszállítói és a partneri kört, amely részére az érintett társaság szolgáltatást
nyújt és termékeket állít elő. Elősegíti továbbá az üzleti működés legjobb gyakorlatának
kiterjesztését.
A légiközlekedés fejleszti a termelékenység növekedését az innováció és a befektetések
előremozdításával, növelve a gazdasági és költséghatékonyságot, a cégeknek biztosítva a
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magasan képzett alkalmazottak foglalkoztatását. A jó légiközlekedési kapcsolatok
támogatják a cégek befektetési döntéseit. Európai telephely kiválasztása esetén a cégek 52
%-a nemzetközi közlekedési kapcsolatokat alapvető kérdésként kezeli [Cus07]. További
tanulmányok megállapították, hogy a cégek befektetési döntéseit számos ország területén a
jó légiközlekedési kapcsolatok határozták meg [Oef05, Oef06].
A légiközlekedés továbbá jelentős szerepet tölt be az innováció támogatásában. Ilyen
tekintetben növeli a piacok méretét, amelyen a cégek ellátják tevékenységüket, így a
kutatás és fejlesztés céljára fordított költségek a nagyobb értékesítési potenciál által
gyorsabban térülnek meg. A légiközlekedés által a kapcsolatok, hálózatok építése és a
nemzetközi szervezetek közötti együttműködés fokozódhat, amely által a tudásexport
lehetőségét támogatja. A kutatások megállapították azt is, hogy a vizsgált cégek negyede
úgy véli, hogy a kutatásokba és fejlesztésekbe befektetett innováció kevésbé térülne meg a
légiközlekedés jelenléte nélkül [Ata08].
A légiközlekedés nélkülözhetetlen a turizmus számára, amely a globális gazdasági
növekedés egyik jelentős faktora, különösen a fejlődő országok tekintetében. A turizmus a
világgazdasági fejlődés egyik legjelentősebb komponense. A World Travel and Tourism
Council (a továbbiakban: WTTC) adatai alapján közvetlenül 1.830 milliárd dollárral járult
hozzá a világgazdaság GDP-jéhez 2007-ben, és globálisan 79 millió munkahelyet hozott
létre közvetlenül, amely az összes foglalkoztatottság 2,8%-át jelenti [Wor08]. A WTTC
2018-ra vonatkozó becslése alapján a turizmus 98 millió embert foglalkoztat közvetlenül.
A légiközlekedés igen jelentős szerepet játszik a turizmus támogatásában. 2007-ben a
nemzetközi turista utazások több mint 40%-a történt légi úton, amely érték 5%-kal
magasabb, mint 1990-ben [Ata08]. A turizmus rendkívül fontos számos fejlődő ország
számára, ahol a gazdaság fejlődési stratégia kulcselemének számít. Afrikában például,
szintén a 2007-re vonatkozó adatok alapján közel 1,5 millió ember közvetlenül a
tengerentúlról légi úton érkező turisták kiszolgálása érdekében dolgozott, ezzel a turizmus
területén foglalkoztatottak 25%-át reprezentálva.
A 2007-es adatok alapján [Ata08] megközelítőleg 7,7 millió közvetlenül teremtett
munkahely szolgálta ki a légi úton érkezett látogatók igényeit. Ez magába foglalja a
szálloda, étterem, helyi közlekedés, látnivalók és autóbérlés területén alkalmazottak
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számát, de nem tartozik közéjük a légiközlekedési ipar alkalmazottainak száma. További 6
millió foglalkoztatott jelenik meg a közvetetten teremtett munkahelyek esetében, amelyek
a turizmus ipar kiszolgálását valósítják meg. A turista iparhoz kapcsolódó további 3,4
millió munkahely jelenik meg, amelyek a közvetlenül és közvetetten jelentkező
foglalkoztatottak fogyasztását elégítik ki.
2.3. A LÉGIKÖZLEKEDÉS EXTERNÁLIS HATÁSAI
A légiközlekedés makrogazdasági szerepének ismertetése során a társadalom számára
nyújtott számos pozitív gazdasági és társadalmi hatása mellett vizsgálni szükséges az
alkalmazása során felmerülő negatív hatásokat. Simon a légiközlekedés környezetterhelő
hatásait a globális légszennyezés, a zajszennyezés és a repülőterek és infrastruktúrájának
környezetterhelése [Sim03] szempontjából értékeli, célszerűbb azonban a globális és a
lokális hatások vizsgálata, valamint a torlódások és a késések során felmerülő hatások
értékelése. A globális és lokális hatások mellett értékelni kell a hajózó személyzetet és az
utasokat közvetlenül érő sugárterhelés hatásait is. Ennek értelmében a (2) szerinti
összefüggés írható fel:

(2) E = EG + EL + ET/K + ES
ahol:
E:

az externális hatások összessége;

EG:

globális externális hatások;

EL:

a repülőtéren és környezetében megjelenő lokális externális hatások;

ET/K: a torlódások és késések hatásai;
ES:

a légiközlekedés igénybe vételével járó sugárterhelés hatásai.

2.3.1. A légiközlekedés globális externális hatásai
A polgári légijárművek általában a 8-13 km-es utazómagasságon repülnek, itt bocsátják ki
gáz és részecske emissziójukat, átalakítva az atmoszféra összetételét és hozzájárulva a
klímaváltozáshoz. A kibocsátott szén-monoxid a vér hemoglobinjában található
vasatomokkal stabil szén-monoxid-hemoglobint képezve akadályozza a szervezet
oxigénfelvételét és az oxigénellátást. A szén-dioxid a legkárosabb üvegházhatású gáz a
klímára gyakorolt jelentős befolyása, nagy mennyisége és az atmoszférában hosszú ideig
tartó megmaradása miatt. Koncentrációjának növekedése egyenes arányban hat a Föld
hőmérsékletének növekedésére [Leg03] [Smi08]. A metán ugyan jóval kisebb mértékben
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van jelen a légkörben, mint a szén-dioxid, azonban hússzor hatékonyabban fejti ki (lásd (3)
képlet) károsító hatását a légkör felmelegítése szempontjából. A nitrogén oxidok a
napfény hatására erősen üvegházhatású ózonkoncentrációt képeznek, amely szintén
hozzájárul az üvegház hatás fokozásához. A nitrogén oxidok ezen kívül a légkör
víztartalmával salétromossavat, salétromsavat képeznek, így savas esők formájában is
kifejtik káros hatásukat [Sim03]. Az üzemanyag elégetése során kibocsátott vízgőz a
talajon elhanyagolható hatással bír, azonban a troposzférában a kialakuló kondenzcsíkok
lokális üvegház hatást fejtenek ki, amely szintén felmelegedéshez vezet. A kibocsátott
szénhidrogének az emberi szervezet és a növényzet szempontjából egyaránt károsak,
rákkeltő hatással bírnak.
A kibocsátott kén és szilárd részecskék a többi emissziónál kisebb mértékben
befolyásolják közvetlenül a klímát. A kibocsátott korom fűtő hatással bír, a kén részecskék
visszaverik a sugárzást és kis mértékben hűtő hatással bírnak. Befolyásolják továbbá a
felhők formáját és összetételét [Com08]. Az eddigi kutatások alapján a repülőgépek által
nagy magasságban elégetett 1 liter üzemanyag háromszor akkora üvegház hatást vált ki,
mintha a felszínen lett volna elégetve [Leg03]. Az EU teljes CO2 kibocsátásához 2005-ben
a légiközlekedés 3%-os mértékben járult hozzá, a világ CO2 kibocsátásához 2%-ban
[Biz05]. Az egyes légrétegekben a légiközlekedés által kibocsátott káros anyagok hatásait
a 4. táblázat szemlélteti.
4. táblázat:
A légiközlekedés hatása az egyes légrétegekben
[forrás: saját szerkesztés]

légréteg neve
sztratoszféra

tropopauza
troposzféra

földfelszín
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távolsága
a földfelszín felett
10-50 km (a
sarkköröknél 8 km
magasságtól)
kb 12. km
magasságban a
földfelszíntől
a földfelszíntől 16
km magasságig
(sarkköröknél 10
km magasságig)

légiközlekedés hatása
– megnövekedett üvegház hatás
– az ózonréteg elvékonyítása
ózon koncentráció növelése
– megnövekedett üvegház hatás
(fölmelegedés
– fotoszmog az ózon növekedésével
– az UV-B sugárzás növekedése
az emberek, állat- és növényvilág
károsítása
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Az utasszállító légijárművek utaskilométerre vetített káros anyag kibocsátása nehezen
meghatározható: a légijármű mérete, a fedélzeten szállított utasok száma, a repülési
magasság és a repülési távolság egyaránt befolyásolják. Az emisszió hatása nagy
magasságon erősebb, mint alacsonyabb magasságon. A LIPASTO kutatás alapján –
finnországi adatokra hivatkozva 2008-ban az utasszállító légijárművek káros anyag
kibocsátása az 5. táblázat szerint alakul [Lip08]:
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5. táblázat:
Légijárművek káros anyag kibocsátása és fogyasztása 2008-ban
[forrás: Lip08 adatok alapján saját szerkesztés]

utazási
távolság

hajtómű
típusa

utazás
típusa

kibocsátott emisszió utaskilométerenként (g/ukm)

hosszú távú

Európa
hosszú távú
≥ 463 km

Európa,
rövid távú,
≤463 km

belföldi
≥ 463 km

belföldi
≤463 km

CO

BME Ph.D. – 2011

menetrend
sugárhajtómű szerinti
0,84
légcsavaros
menetrend
gázturbina
szerinti
0,24
súlyozott
átlag
0,49
menetrend
sugárhajtómű szerinti
0,60
légcsavaros
menetrend
gázturbina
szerinti
0,14
súlyozott
átlag
0,54
menetrend
sugárhajtómű szerinti
0,88
légcsavaros
menetrend
gázturbina
szerinti
0,39
súlyozott
átlag
0,76
menetrend
sugárhajtómű szerinti
0,45
sugárhajtómű charter
0,22
súlyozott
átlag

0,043

menetrend
sugárhajtómű szerinti
0,094
sugárhajtómű charter
0,097
súlyozott
átlag
0,95

HC
0,069

NOx

N2O

SO2

CO2

CO2 eq.

0,0024

0,0097 0,12

354

357

0,0021 0,77

0,0013

0,0051 0,059

188

190

0,030

1,1

0,0018

0,0070 0,089

257

259

0,043

0,71

0,0013

0,0050 0,058

184

185

0,0013 0,45

0,00087 0,0035 0,040

128

129

0,038

0,0012

177

178

0,075

1,8

CH4

0,67

0,0048 0,056

1,1

0,0018

0,0073 0,089

269

271

0,0048 1,1

0,0015

0,0060 0,069

220

221

0,059

1,1

0,0018

0,0070 0,084

257

260

0,032
0,016

0,52
0,32

0,0011 0,0042 0,049
0,00057 0,0023 0,026

154
83

155
84

0,031

0,50

0,0010

0,0041 0,048

148

149

0,0069 0,53
0,0073 0,29

0,00092 0,0037 0,043
0,00046 0,0019 0,022

134
67

135
68

0,0070 0,45

0,00078 0,0031 0,0036 113

114

üzemanyag
energia
fogyasztás felhasználás
[g/ukm]
[MJ/ukm]
113

4,8

59

2,6

82

3,5

58

2,5

40

1,7

56

2,4

85

3,7

69

3,0

82

3,5

49

2,1

26
47

1,1
2,0

43

1,8

22
36

0,93
1,6
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Az 5. táblázatban szereplő CO2 eq. érték a GWP (global warming potential) alapján
származtatott érték, (3) szerint számítandó:

(3) CO2eq = 1*CO2 + 21*CH4 + 310*N2O [g/ukm]
Az adatok alapján látható, hogy rövid távú utazások (kevesebb, mint 463 km) tekintetében
nincs jelentős különbség az országon belüli (259 g/ukm) és az Európába irányuló utazások
tekintetében (260 g/ukm), a hosszú távú utazások azonban eltérést mutatnak. Amíg a
Finnországon belüli CO2eq. kibocsátás 178 g/ukm az Európába irányuló forgalom CO2eq
értéke 149 g/ukm. A legalacsonyabb CO2 eq kibocsátás a hosszú távú, Európán túlra
irányuló, sugárhajtóműves, charter utazások esetén figyelhető meg, 68 g/ukm. Ez a
következőkre vezethető vissza:
a)

Európán túlra irányul a forgalom, tehát az európai légtér telítettségéből következő
járulékos emisszió kibocsátás nem történik meg;

b)

a charter légijárművek kihasználtsága magasabb, mint a menetrendszerinti
járatoké.

A LIPASTO 2009-ben végzett kutatása [Lip09] a személygépkocsik káros anyag
kibocsátására terjedt ki. A 6. táblázat szemlélteti a kutatás eredményeit. A CO2eq
számítása a fentiekben rögzítettekkel azonos módon történt. A táblázatból látszik, hogy
legmagasabb CO2eq érték (154 g/ukm) dízel meghajtású autó városi közlekedésben történő
igénybevételével történik. Ez az érték magasabb, mint az Európába induló, hosszú távú
légi utazások átlag CO2eq értéke és a hosszú távú utazások súlyozott CO2eq értéke.
Az utaskilométerenként felhasznált üzemanyag mennyiségét tekintve a légiközlekedés
szempontjából szintén a hosszú távú, sugárhajtóműves légijárművel végrehajtott charter
utazások a legkedvezőbbek (22 g/ukm). Ennek értéke kedvezőbb, mint bármely,
személygépkocsival végrehajtott utazás során felhasznált üzemanyag mennyisége, ahol a
legalacsonyabb érték 29 g/ukm, benzin üzemű gépkocsival, országúton végrehajtott utazás
esetében.
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6. táblázat:
Személygépkocsi káros anyag kibocsátása 2009-ben
[forrás: Lip09 alapján saját szerkesztés]

gépjármű

utazás

típusa

típusa

kibocsátott emisszió utaskilométerenként (g/ukm)

üzemanyag energia

CO

HC

NOx

CH4

N2O

SO2

CO2

CO2 eq.

fogyasztás

felhasználás

[g/ukm]

[MJ/ukm]

29

1,2

benzines

országúti

1,1

0,075

0,22

0,0035

0,0015

0,00049

91

91

benzines

városi

1,9

0,20

0,23

0,009

0,0072

0,00077

151

151

48

2,1

benzines

átlag

1,3

0,11

0,22

0,0050

0,0030

0,00054

106

106

34

1,5

dízel

országúti

0,049

0,013

0,31

0,00036 0,0022

0,00054

85

85

27

1,2

dízel

városi

0,20

0,38

0,44

0,0011

0,0010

153

154

49

2,1

dízel

átlag

0,088

0,11

0,34

0,00055 0,0030

0,00065

103

103

33

1,4

átlag

országúti

0,86

0,062

0,24

0,0028

0,0016

0,00048

89

90

29

1,2

átlag

városi

1,5

0,24

0,28

0,0074

0,0068

0,00082

152

152

48

2,1

átlag

átlag

1,0

0,11

0,25

0,0040

0,0030

0,00057

106

106

34

1,4

0,0053

Az átlagszámítás feltételei:
–

a dízel gépkocsik aránya: 22%;

–

a városi közlekedés aránya: 35%;

–

gépjármű kihasználtság országúton: 1,9 személy;

–

gépjármű kihasználtság városi közlekedés esetén: 1,3 személy;

–

gépjármű foglaltság átlaga: 1,7 személy.
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2.3.2. A repülőtéren és környezetében megjelenő externális hatások
A légiközlekedés társadalomra gyakorolt negatív hatásai között meg kell említenünk a
zajterhelést, amely főképpen a repülőterek környezetében fejti ki negatív hatását. A nagy
forgalmú modern repülőterek sok nagyvárosban már a lakókörnyezetbe ágyazódtak, így
igen nagy zajterhelést okoznak a környék lakosságának. A felszálló és leszálló útvonalak
sokszor szükségszerűen a városok fölött húzódnak.
A zajhatás több tényezőből adódik, amelyek közül a kiemelendőek a hajtómű és egyéb
készülékek, motorok működéséből adódó zaj, a repülőgép levegővel való érintkezéséből
adódó hanghatás, illetve a repülőgép elemeinek terheléséből keletkező zajok. A
zajszennyezés mindig több forrásból, különböző frekvenciákból, intenzitásokból
összetevődő zajok összessége. A zaj mértéke több tényezőtől is erősen függ: ilyen lehet az
időjárás, de például nem mindegy, hogy a repülőgép fel- vagy leszáll. Természetesen a
korszerűbb repülőgépek zajterhelése már lényegesen alacsonyabb, mint az elavultabbaké,
ennek ellenére manapság is nagyon zavarhatja a repülőtér és a légiközlekedés zaja a
repülőtér közelében lakókat, amely súlyos társadalmi feszültségekhez vezet, a rendszeres
zajterhelés pedig idegrendszeri zavarokat is okozhat.
A zajhatás mellett meg kell említeni a repülőtéren jelentkező talajszennyezést is, amely a
kerozin, jégtelenítés, gumiköpeny hulladék, tűzoltó anyag, fémhulladék és a különböző
szénhidrogének megjelenésének következménye. A jégtelenítő anyag a talaj nitrát tartalmát
növeli, rákkeltő, de megfelelő kezelés esetén nagysága nem jelentős [Leg03].
Tekintettel arra, hogy a repülőtér klasszikus forgalomkeltő helynek minősül, említeni
szükséges a személygépkocsival vagy autóbusszal történő megközelítés során keletkező
emisszió kibocsátást. Nyári időszakban a személygépkocsik a nitrogénoxidok kibocsátása
által nagyobb regionális hatást fejtenek ki, mint maga a repülőtér működése. Az ottani
dolgozók napi közlekedése is hozzájárul a szénmonoxid és a szénhidrogének
kibocsátásához [Leg03].
A káros hatások csökkentése érdekében az Európai Unió közlekedéspolitikai és
környezetvédelmi

céljainak elérése

érdekében a közlekedési

módok helyesebb

megválasztását elősegítő modális hálózatok fokozottabb integrációja indokolt, amely
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keretében megvalósul a repülőterek, a kikötők, a vasútállomások jobb összeköttetése, a
multimodális átszállási platformok kialakítása [Biz11].
2.3.3. A torlódások és késések hatásai
A légiközlekedés dinamikus forgalomnövekedése a torlódások kialakulását eredményezi; a
repülőterek és a légi útvonalak egyaránt szűk keresztmetszetnek bizonyulnak. Torlódások a
következő területeken alakulhatnak ki [Köv06]:
fel- és leszállás: a futópályák és gurulóutak korlátozott száma és rendelkezésre

a)

állása miatt;
b)

útvonali repülés: a nem optimális légiforgalmi irányítás, valamint a légtér
zsúfoltsága és töredezettsége miatt;

c)

földi oldal: a repülőtérre vezető utak alacsony kapacitása miatt.

A torlódások és késések pénzügyi és gazdasági hatásai a légitársaságok, a fogyasztóik és
az egész társadalom számára egyaránt jelentkeznek. A légitársaságoknál járulékos
költségek jelennek meg a repülés során, a légi és földi személyzet rendelkezésre állása
tekintetében, továbbá megakadályozza őket az optimális feltételek közötti üzemeltetésben.
A

légitársaságoknak

kellemetlenségekért

és

ezen

felül

hátrányokért.

kártalanítaniuk
A

kell

légitársaságoknál

utasaikat
ezen

túl

az

okozott

felmerülnek

üzemeltetéstől függő költségek, mint például a hub repülőtereken a csatlakozás elmaradása
miatti hátrányok. További, hosszú távon jelentkező negatív hatások is jelentkeznek, mint
például a rendszeres késések miatti presztízsveszteség, amely az utasok elmaradásához
vezet. A torlódások a környezetre is hatnak: a feltorlódott forgalom miatt végrehajtandó
iskolakörök miatt nagyobb mennyiségű káros anyag, és nagyobb mennyiségű zajterhelés
jelentkezik.
2.4. A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉNEK ESZKÖZEI
A

légitársaságok,

felismerve

az

együttműködés

előnyeit,

repülőgépeik

jobb

kihasználásának elérése érdekében gyakran közösen üzemeltetnek járatokat. Ezekre az un.
code share járatokra ugyanazon járatra különböző, egymással együttműködő légitársaságok
értékesítik jegyeiket. A gazdasági hatékonyság növelése mellett ez környezetvédelmi
szempontból is jelentős javulást eredményez, tekintve, hogy kevesebb betöltetlen hellyel
üzemelnek a járatok. Szintén a gazdasági hatékonyság növelését segíti elő a „cost index”
szerinti repülés, amely a repülőgép üzemeltetési költségének és az utazás során felhasznált
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üzemanyag árának hányadosa. Ez a viszonyszám minden géptípusra külön kerül
kidolgozásra, és segítségével kiszámítható, hogy mi az az optimális sebesség, amellyel az
üzemanyag és a repülési időtől függő, nem üzemanyag költségek összege minimális lesz.
A légiközlekedés ökológiai fenntarthatóságának támogatása érdekében a következő
feladatok végrehajtása jelent előremutató lépést [Leg03]:
-

optimális közlekedési mód megválasztása;

-

a forgalom csökkentése a telekommunikáció fejlődése által;

-

a légiforgalom optimálása a műszaki lehetőségek alkalmazásával (aerodinamikai
fejlesztések, alternatív hajtóanyagok);

-

a légiforgalom szervezési optimalizálása;

-

a repülőgépek jobb kihasználása, a load factor növelése;

-

üzemanyag megtakarítás optimális sebességi és magassági értékeknél;

-

útvonalválasztás ökológiai kritériumok alapján.
2.4.1. Emisszió kereskedelem

A légiközlekedésből származó kibocsátások jelenleg az üvegházhatást előidéző gázok
teljes kibocsátásának megközelítőleg 3%-át teszik ki az Európai Unióban, mértéke
azonban folyamatosan növekszik. Miközben a repülőjegyek ára folyamatosan csökken, a
kedvezőtlen környezeti hatások figyelmen kívül maradnak. Ha valaki a London-New York
távolságot oda-vissza repülőgépen teszi meg közel ugyanannyi kibocsátást generál, mintha
egy éven át fosszilis tüzelőanyaggal fűtené otthonát.
Az Európai Tanács a légiközlekedési ágazat emisszió kereskedelmi rendszerbe történő
bevonásával csökkentené a széndioxid kibocsátás mennyiségét, elősegítve azt is, hogy ne
vezessen a verseny torzulásához. A kvóták kiosztása a rendszer működésének alapja,
amely szerint a járatók 2004-2006 közötti átlagos éves szén-dioxid kibocsátását 100%-nak
tekintik. A Tanács az újonnan belépő ill. a gyorsan növekvő üzemeltetők számára
tartalékot határoz meg, amellyel azt kívánják elérni, hogy a rendszer ne büntesse az új
üzemeltetőket, vagy azon tagállamok üzemeltetőit, amelyek kezdetben alacsony mobilitási
rátával jelentkeznek [Bru08].
2.4.2. Az Egységes Európai Égbolt létrehozása
Az Európai Bizottság által elvégeztetett kutatások alapján az európai légiútvonal hálózat
jelenlegi széttagoltsága következtében a légijárművek által megtett útvonalak átlagosan 49
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km-rel hosszabbak, mint az feltétlenül szükséges lenne [Biz08]. Ennek oka kettős: egyrészt
a tagállamok közötti határok miatt fellépő légtér töredezettségen, másrészt az országokon
belüli légtérszerkezet kialakításán alapul. Az országon belüli légtérszerkezet kialakításánál
ugyanis figyelemmel kell lenni a védett objektumok felett kialakított tiltott légterekre,
másrészt a katonai gyakorlatok céljára kialakított, a polgári repülés céljából nem igénybe
vehető katonai légterekre.
A repülőterek környezetében a forgalom kezelése az érkezési sorrend elve alapján történik,
és gyakran előfordul a repülőtéri légiforgalmi szolgálatok és a magas légtérben
szolgáltatást nyújtó légiforgalmi szolgálatok közötti összhang hiánya. Az Európai
Bizottság közleménye [Biz08] alapján a magas légtér légiforgalmi irányítása és a repülőtéri
műveletek hatékonyabbá tételével a szén-dioxid kibocsátást a 7. táblázat szerint
járatonként átlagosan 7-11%-kal, azaz évi 16 millió tonnával lehetne csökkenteni.
7. táblázat:
Idő- és tüzelőanyag-megtakarítások a légijárművek
optimális útvonalon történő üzemeltetése esetén
[forrás: Biz08]

Rövidebb útvonal
Optimalizált útvonalprofil
Optimalizált megközelítési
eljárások
Optimalizált
repülőtéri
üzemeltetés
Összes megtakarítás egy
útvonalon
Átlagos
EU-n
belüli
útvonalon

Idő

Tüzelőanyag

4 perc
0 perc
2–5
perc
1–3
perc
8–14
perc
96 perc

150 kg
23 kg
100–250 kg

Tüzelőanyag-megtakarítás
százalékos
értéke átlagos művelet esetén
3,7%
0,6%
2,5–6%

13–40 kg

0,3–0,9%

300–500 kg1

7–11%

3 000 kg

100%

Jelenleg az Európai Unió 27 tagállama között az útvonalhálózat ma sem más, mint a
nemzeti útvonalak egymáshoz illesztése, mögöttük sok esetben nemzeti, történelmi
megfontolások állnak. Az Egyesült Államok húsz központból álló légiforgalmi irányítási
rendszere a mintegy hatvan európai regionális légiforgalmi irányító központnál kétszer
több járatot szolgál ki. Ez a széttagoltság minden évben 1 milliárd eurós többletköltséget
okoz [Biz08].

1

Egy liter tüzelőanyag elégetése 3,15 kg szén-dioxid kibocsátásával jár.
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Az Egységes Európai Égbolt létrehozásával a légiközlekedési lánc hatásfoka javul, a
légtérfelhasználók és az utasok számára pénz, idő és tüzelőanyag megtakarítást
eredményez. Ennek eszközei:
a)

a funkcionális légtérblokkok létrehozása;

b)

útvonalszerkezet módosítása;

c)

gazdasági ösztönzők alkalmazása;

d)

piacnyitás.

Összefoglalva megállapítható, hogy az Egységes Európai Égbolt kezdeményezésben
meghatározott elemek következetes végrehajtásával a költségek és a károsanyag kibocsátás
csökkentése mellett növelhető a légiközlekedés teljesítménye.
2.5. A LÉGIKÖZLEKEDÉS IGÉNYBE VÉTELE SORÁN JELENTKEZŐ SUGÁRTERHELÉS
A légiközlekedés igénybe vétele során számos negatív hatás érheti az utast, stresszt,
szorongást okozva számára. A többi között megemlíthető a repülőtérre időben történő
érkezés szükségessége, amelyet a biztonsági átvizsgálásokhoz szükséges időtöbblet tovább
fokoz. Külön problémát jelent, hogy repülőjegye más járatra nem érvénes, vagy csak
ráfizetéssel, későbbi időpontban utazhat. Félelmet okozhat az utasok számára maga a
repülés, amely átszállás esetén dupla fel- és leszállással jár. Külön félelmet jelenthetnek a
nehezített időjárási körülmények. A terrorizmustól való félelem a XXI. századi utazó
számára pedig újabb stressz hatással jár, és félelmet jelenthet a rossz tájékozódási képesség
illetve a nyelvtudás hiánya miatt fellépő „elveszettség” érzése. Mindezek a félelemhatások
nehezen számszerűsíthetőek, azonban a repülés során jelentkező sugárterhelés hatásaival
számos szakirodalom foglalkozik.
2.5.1. A repülőszemélyzet és az utasok sugárterhelése
A légijármű vezetőket és a légi utas kísérőket érő foglalkozási sugárterheléseknek
mesterséges és természetes forrásai vannak. Ezek a sugárforrások anyagi részecskék és
elektromágneses impulzusok sorát bocsátják ki, amelyek a normál lakosságot érő
sugárterhelésen felül, többletként terhelik a hajózókat.
A mesterséges sugárterhelés
A repülőgépek elektromos rendszerei és berendezései erős elektromágneses teret hoznak
létre a fedélzeten, amelyek káros hatásai a hajózók egészségére ez ideig nem bizonyítottak.
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A témában számos kutatás folyik, megemlítendőek az Európa Tanács által finanszírozott
epidemiológiai-, és az Egyesült Államok Dél-Karolinai Orvosi Egyetemén folyó kutatások.
A mesterséges sugárterhelések ismertetése között megemlítendők a radioaktív áruk
szállítása során jelentkező sugárterhelések. Az ilyen áruk országok közötti légi
szállításához a két ország légügyi egyezménye adja meg a jogi kereteket. A bilaterális
egyezményben megjelölt kedvezményezett légi társasággal határozott időtartamra
szerződést köt a célállomás a radioaktív anyagok légi szállítására, amelyek a hagyományos
áruk szállításánál számukra lényegesen nagyobb bevételt eredményeznek. Tekintettel arra,
hogy a radioaktív áruk szállítása rendkívül szabályozott, biztonságos módon és
védőcsomagolásban történik, a hajózókat csak minimális sugárterhelés éri.
A természetes sugárterhelés
Attól függően, hogy egy sugárzás részecskéi vagy elektromágneses impulzusai
rendelkeznek az ionizációhoz szükséges energiával ionizáló és nem ionizáló sugárzásról
beszélhetünk. Az ultraibolya sugárzás 0,01 pJ-nál kisebb energiaszintje nem képes az
ionizációt elindítani, ezért nem ionizáló sugárzás csoportjába sorolandó, annak ellenére,
hogy forrása a Nap, akárcsak a kozmikus sugárzás szoláris összetevőjének, amely viszont
erősen ionizáló hatású.
A hajózók sugárterhelése szempontjából meghatározó jelentőségű a világűrből érkező,
természetes eredetű, nagyenergiájú részecske- és elektromágneses sugárzás, amelyet
együttesen kozmikus sugárzásnak neveznek. Ennek két forrása:
–

85%-ban galaktikus eredetű, a Naprendszeren kívülről érkező, nagy energiájú
ionizáló sugárzás;

–

15%-ban szoláris eredetű, a Napból származó, viszonylag alacsony energiájú
ionizáló sugárzás.

A kozmikus sugárzás mértékét befolyásoló tényezők
A kozmikus sugárzás mértékét elsődlegesen a repülési magasság, továbbá a geo
magnetikus koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság) befolyásolják. Mértéke az
egyenlítőnél éri el minimumát, és a pólusok környezetében pedig maximumát. A 13. ábra
szemlélteti a repülési magasság függvényében a dózisegyenérték mértékét.
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NAPTEVÉKENYSÉG
maximum
minimum
Egyenlítő
Pólusok

Repülési magasság [km]
13. ábra: A környezeti dózis egyenérték változása a repülési magasság függvényében
[forrás: Eur04]

A 13. ábráról látszódik továbbá, hogy a környezeti dózis egyenérték mértékére a
naptevékenység is hatással van. Amennyiben a 14 km-es magasságot vizsgáljuk látható,
hogy a naptevékenység minimuma esetén az egyenlítőnél történő repülés esetén hatod
akkora az óránkénti kozmikus sugárzásból származó terhelés, mint a pólusok
környezetében maximális naptevékenység esetén.
A környezeti dózisegyenérték mértékegységéből [µSv/h] is látszódik, hogy mennyiségét
egy órára vetítve adják meg. Mértéke tehát az utazási idővel egyenesen arányos.
A légijárművek utazómagassága az optimális üzemanyag fogyasztás függvénye.
Általánosan 9-12000 m magasságban hajtják végre a repüléseket, a 13. ábráról látszódik,
hogy a pólusok környezetében végrehajtott repülések esetében a sugárterhelés mértékét a
duplájára emelik.
A hajózók foglalkozási sugárterhelése tehát a légitársaság útvonalhasználatától, a
légitársaság által üzemeltetett repülőgéptípusoktól és a hajózók repült idejétől függ. Ennek
alapján a legnagyobb kozmikus sugárzás a hosszú távú járatokon, nagy magasságon,
rendszeresen a sarkkörök közelében, évente ezer órát is repülő hajózókat éri. A rövid távú
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járatokon, alacsony magasságon, rendszeresen az Egyenlítő környékén, ötszáz óránál
kevesebbet repülő hajózók sugárterhelése a legkisebb.
A hajózók kis dózisú sugárterhelése sztochasztikus sugárzás, amelynek jellemzője, hogy a
hatások bekövetkezése valószínűségi dózis-hatás összefüggést követ, és a hatások csak
néhány egyednél lépnek fel, látszólag véletlenszerűen, néhány évtől néhány évtizedig
terjedő késéssel, ezért ezek a hatások nehezen különböztethetők meg a normál
gyakoriságtól. Ennek következtében a hajózók megbetegedéseit elemző epidermiológiai
kutatások eredményei is folyamatos vita tárgyai: különösen a régebbi, kis létszámú
csoportok adataiból levont (kedvezőtlen) következtetéseket bírálják a légitársaságok által
felkért szakemberek [Mel10].
Amint ismert, a rákos megbetegedések, illetve az ennek következtében felmerülő halál
gyakorisága nagy. Magyarországon ezer ember halálából háromszázért a rák okolható. Ezt
az alapgyakoriságot növeli tizenegy évente egy fő hivatásszerűen repülő ember halála,
amelyből lehetetlen meghatározni, vajon egy adott rákos halált a munkahelyen
elszenvedett sugárzás okozta-e.
A légi utasok sugárterhelését is a repülés időtartama, a repülési magasság, a repülés geo
magnetikus koordinátái és a naptevékenység befolyásolják. Az alkalmi utasok kozmikus
sugárterhelése elenyésző, azonban a gyakori, hosszú távon utazók a repülőszemélyzethez
hasonló mértékű sugárterhelést kapnak.
A légi utasokat és a hajózókat érő sugárzás is sztochasztikus sugárzásnak tekinthető, azaz a
hatások bekövetkezése valószínűségi dózis hatás összefüggést követ, a hatások csak
néhány egyednél lépnek fel. A szomatikus következmények között, amely esetben a hatás a
besugárzott egyénen jelentkezik legnagyobb valószínűsége a rákos megbetegedéseknek
van. A Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation [Com90] mSv sugárzás
esetében 100.000 egyén tekintetében 6,3 halálos kimenetelű megbetegedést prognosztizál.
A 8. táblázat 3 útvonalra szemlélteti a sugárterhelés mértékét.
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8. táblázat:
Egyes útvonalak során felmerülő sugárterhelés
[forrás: saját szerkesztés]

óránkénti
útvonal

útvonaldózis

átlag

100 óra 500 óra 900 óra

[µSv]

[µSv]

[µSv]

[µSv]

[µSv]

5,9

590

2950

5310

Budapest-Toronto 54
Budapest-New
York

52,6

5,8

580

2900

5220

Budapest-Peking

30,5

3,2

320

1600

2880

A 8. táblázatból látszódik, hogy a különböző szélességi körön végrehajtott repülések
esetében az óránkénti sugárterhelés eltérő, amint korábban is rámutattam, a pólusok
irányában növekvő mértékű. Látható, hogy a vizsgált desztinációkon a maximális
sugárterhelés a Budapest-Toronto útvonalon jelentkezik. A Bizottság 859/2008/EK
rendelete [859/2008] alapján a hajózók éves munkaideje nem haladhatja meg a 900 blokk
órát, a maximális sugárterhelés így 5310 µSv (5,31 mSv) egy évben. A kockázat
bekövetkezésének valószínűségével kapcsolatos összefüggéseket (4) tartalmazza:

(4) P= p * S
ahol:
P: A kockázat valószínűsége;
p:

A bekövetkezés valószínűsége;

S: A következmény súlyossága.
(4) alapján: 5,31*6,3=33,45 halálos kimenetelű megbetegedés várható 100.000 egyént
tekintve, 900 óra Budapest-Toronto várospáron végrehajtott repülés esetén. Azt a
szélsőséges esetet vizsgálva, ha a hajózó 20 éven keresztül évi 900 órában hajtja végre ezt
az útvonalat 20*5,31*6,3=669 halálos megbetegedés várható 100.000 egyént tekintve, azaz
150 emberből 1 a sugárterhelés miatt fellépő daganatos megbetegedés miatt veszti életét.
Ez már olyan kockázatnak számít, amely nem megengedhető.
Az utasok szemszögéből vizsgálva Budapest-Toronto oda-vissza útvonal során az utast kb.
108 µSv (0,108 mSv) terhelés éri. A halálos kimenetelű daganatos megbetegedés
valószínűsége ezen sugárterhelés következtében: 0,108*6,3=0,6804 100.000 utas esetén.
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Ez azt jelenti, hogy 146.972 utasból 1 utas halhat meg a Budapest-Toronto oda-vissza
útvonalon ért sugárterhelés miatt fellépő daganatos megbetegedés következtében.
Tekintve az embrió és a magzat fokozottam érzékenységére, a nemzetközi előírások 1 mSv
értékben korlátozták a terhesség időszakában megjelenhető maximális sugárterhelést,
amely tulajdonképpen 18 Budapest-Toronto útvonal megtétele során jelentkezhet.
2.5.2. A sugárterhelés mérséklése
A hajózókat a nagy magasságokban végrehajtott repülések során erősen ionizáló hatású
kozmikus sugárzás éri, amely az élő anyagot károsítja, károsíthatja, ezért feltétlenül
kockázat forrása. A sugárvédelem célja ezen károsító hatás minimalizálása.
A sugárvédelem a dóziskorlátozási rendszerrel szorítja meghatározott keretek közé a
repülési tevékenységből származó dózisokat. Ez magában foglalja a:
–

tevékenység indoklását

–

a sugárvédelem optimálását

–

az évi dózisegyenérték korlátokat.

Az indokolás elve szerint kizárólag olyan sugárveszéllyel járó tevékenység végezhető,
amely a társadalom számára haszonnal jár. A légi személy- és áruszállítás a társadalom
számára egyértelműen hasznos, mással nehezen helyettesíthető tevékenység, amely az
abban résztvevő hajózók (és a gyakran, hosszú távon repülő utasok számára)
sugárveszéllyel jár.
Az optimálás elve a repülésben azt jelenti, hogy a repüléseket úgy kell megtervezni és
végrehajtani, hogy a lehető legkisebb sugárterhelés még ésszerűen elérhető legyen a
gazdasági és társadalmi tényezők figyelembevételével.

A

korlátozás

elve

a

repülésben,

mint

mesterségesen

megnövelt

természetes

sugárterhelésben azt jelenti, hogy a repülések ellenőrzött keretek között, ellenőrzött módon
folynak, így egyetlen személy sem kaphat az előírásokban meghatározott dóziskorlátoknál
nagyobb sugárterhelést.
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A dolgozókra megállapított évi effektív dózisegyenérték-korlát 50 mSv, de öt év alatt
maximálisan 100 mSv lehet a termelés. Speciális előírások vonatkoznak a terhes
dolgozókra, amely szerint a munkáltatónak a terhesség tudomására jutása után úgy kell
meghatároznia a terhes dolgozó napi munkabeosztását, hogy a sugárterhelés ne haladja
meg az 1 mSv értéket a terhesség hátralevő részében. A hazai szabályozás alapján a terhes
nő a terhesség felismerése után sugárveszélyes munkahelyen nem foglalkoztatható
[Mel10].
Amint fentebb utaltam rá, változatlan sugárzási viszonyok között a szervezetben elnyelt
dózis egyenesen arányos azzal az idővel, ameddig a sugárzási viszonyok fennállnak. A
polgári repülésben az idővédelem a levegőben, nagy magasságban eltöltött idő
csökkentését jelenti.
A távolságvédelem a sugárforrás és az ember közötti távolság növelését jelenti. A polgári
repülésben ez nagyon hatásos, de vélhetően ez a legdrágább sugárvédelmi módszer. Ha
ugyanis az utazómagasságot 1500 m-rel csökkentjük, a kozmikus sugárzás ionizáló
összetevője a felére, a neutron összetevője pedig több mint a felére csökken. Az
utazómagasság optimum alá csökkentése viszont növeli a repülőgépek tüzelőanyag
fogyasztását és a repülési időt is.
2.6. A LÉGIKÖZLEKEDÉS GLOBÁLIS HATÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
Schafer és Rohács az 1966 és 2006 közötti mobilitási vizsgálatok alapján arra mutat rá,
hogy 1%-os GDP növekedés a polgári légiforgalomban 1 – 2 %-os növekedést eredményez
[Roh07]. Medenbach a légiközlekedés hatásainak elemzésénél a légiközlekedés
munkahelyteremtő képességének és GDP-hez való hozzájárulásának értékelését emeli ki
[Med04]. Az Oxford Economics kutatásai már utalnak a katalizált hatások megjelenésére,
[Oef05, Oef06, Oef09], azonban ezeket a nemzetgazdaság szemszögéből vizsgálják. A 2.
fejezetben

részletezettek

alapján

ezeken

túlmutatva

a

légi

személyszállítás

nemzetgazdasági hatásait a következő, utazási típusokat figyelembe vevő csoportokra
bontva (5) szerint összegezem:
(5) Hnemzgazd = HMh + HGDP + Hsz + Hü/á + Hk/g/s – E
ahol:
Hnemzgazd:

a légiközlekedés nemzetgazdasági haszna [USD];

BME Ph.D. – 2011

67

Selymes Péter Krisztián

HMh:

A légi személyszállítás értékképzési folyamatának modellezése

a légiközlekedés közvetlen, közvetett és indukált hatásainak munkahely
teremtő képessége [USD] – számításakor az adott országban teremtett
munkahelyek számának és az adott országban jellemző átlagkereset
USD-ban kifejezett szorzatát kell figyelembe venni;

HGDP:

a

légiközlekedés

közvetlen,

közvetett,

és

indukált

hatásainak

biztosításával

megjelenő

hozzájárulása a GDP-hez [USD];
Hsz:

a

szabadidős

utazások

végrehajtásának

katalizált hasznosság [USD];
Hü/á:

üzleti/állami utazások végrehajtásának lehetővé tételével megjelenő
katalizált hasznosság [USD];

Hk/g/s:

a konferencia, kulturális, vallási, sport, general avaition, célú utazások
végrehajtásának megvalósításával megjelenő hasznosság [USD];

E:

a

légiközlekedés

externális

hatásai

[USD]

–

számításakor

a

járműkilométerre vetített társadalmi externális határköltség szerinti
megközelítés alkalmazandó.
Az eredmények időben, országok között reprodukálhatók, a módszer alkalmas a
nemzetgazdasági és összgazdasági hatások vizsgálatára. Tekintettel arra, hogy a
légiközlekedésre vonatkozó pénzügyi statisztikai adatok általában USD-ben állnak
rendelkezésre, az árfolyam ingadozások hatásainak elkerülése miatt a disszertációban USD
értékekkel számolok.
A 2. fejezet megállapításait összefoglalva a 9. táblázattal szemléltetem a légiközlekedés
pozitív és negatív hatásait.
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9. táblázat:
A légiközlekedés makrogazdasági hatásai
[forrás: saját szerkesztés ATA08 felhasználásával]

Gazdasági hatásterület

Hatás érvényesülése

Érték

Pozitív hatások
Közvetlen:
- munkahelyteremtés
- GDP-hez hozzájárulás

Közvetett:
- munkahelyteremtés

- Légitársaságok
és
kiszolgáló
szervezetek;
- repülőtér üzemeltető szervezetek,
légiforgalmi szolgálatok;
- repülőtérhez
kapcsolódó
szervezetek;
- polgári légijármű és alkatrész
tervező,
gyártó,
karbantartó
szervezetek
- Üzemanyag,
építőés,
élelmiszeripari vállalatok;
- gyártó vállalatok
- üzleti szolgáltató vállalatok

- GDP-hez hozzájárulás
Indukált:
- munkahelyteremtés
Fogyasztói javakat előállító vállalatok,
kiskereskedelem, bank, étterem, stb.
- GDP-hez hozzájárulás
Katalizált:
- Szabadidős utazások végrehajtása
- munkahelyteremtés
során;
- GDP-hez hozzájárulás - üzleti / állami célú utazások
végrehajtása során;
- konferencia, kulturális, vallási,
sport, general aviation célú
utazások végrehajtása során

5.500.000
munkahely
408 Mrd. USD

6.300.000
munkahely
465 Mrd. USD
2.900.000
munkahely
220 Mrd USD
17.100.000
munkahely
2.460 Mrd. USD

Negatív hatások
Kibocsátás
(emisszió)
Káros anyag kibocsátás

Zajkibocsátás

Sugárterhelés
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Hatás érvényesülése
(imisszió)
- Globális felmelegedés;;
- élő szervezet számára okozott
egészségkárosító hatások;
- épített
környezetet
károsító
hatások.
A repülőtér megközelítése és a
repülőtéri műveletek következtében
felmerülő, a munkavégzés és a pihenés
hatásfokát egyaránt csökkentő zavaró
hatások.
A személyzetet és az utasokat érintő
sugárdózis feltorlódása.

Érték
A világ CO2
kibocsátásának
2%-a
Repülőgép
típusonként
és
távolságonként
változó
Repülőgép
típusonként,
útvonalanként,
repülési
magasságonként
eltérő.
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3. A LÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉRTÉKKÉPZÉSÉNEK MIKROSZINTŰ
MODELLEZÉSE
Az 1.1.3. fejezetben rámutattam, hogy a neoklasszikus közgazdaságtan egyik kiemelkedő
eredménye az a felismerés, hogy egy terméknek vagy szolgáltatásnak akkor van értéke, ha
a fogyasztóban felmerülő igény kielégítésére képes, számára hasznosságot jelent. A
továbbiakban az érték fogalmát mikrogazdasági szinten a hasznossággal azonosítom. A
fejezetben a fogyasztó számára megjelenő hasznossági függvényt értékelem a munkabér és
a szabadidő függvényében. Rátérek a légiközlekedés igénybevételével végrehajtandó
utazások típusainak vizsgálatára majd Logit modell segítségével elemzem a desztináció
választási szokásokat. Vizsgálom a légiközlekedés választását meghatározó tényezőket,
végül számszerűsítem a szabadidős és üzleti célú utazások ráfordításait és eredményeit.
3.1. A

HASZNOSSÁGI FÜGGVÉNY VIZSGÁLATA A JÖVEDELMEK ÉS A LÉGIKÖZLEKEDÉS

IRÁNTI KERESLET TEKINTETÉBEN

3.1.1. A hasznossági függvény a fogyasztás és a szabadidő jószágkombinációk
esetében
Az egyéni fogyasztók, szabadidős célú utasok (a továbbiakban: fogyasztók) rendszeresen
szembesülnek azzal a problémával, hogy munkaidejüket és szabadidejüket milyen
arányban osszák fel, azaz szabadidejükből mennyi időt áldozzanak a munkavégzésre. A
foglalkoztatottak aránya, a munkaidő hossza és típusa, a túlórák és a részfoglalkoztatottság
mértéke, a háztartási munkára fordított idő is jelentős szerepet játszik a szabadidő
hosszának kialakításában. A fogyasztók a munkában eltöltött idő alapján, munkabérük
függvényében

részesülnek

bevételeleikben,

amely

meghatározza

fogyasztási

lehetőségeiket. A fogyasztók adott évben, jövedelemből származó bevétele első
megközelítésként a (6)-ban szereplő képlettel jellemezhető.
(6) I = w * Tm
ahol:
I:

a fogyasztó jövedelemből származó bevétele [USD/év];

w: a fogyasztó munkabére [USD/óra];
Tm: a fogyasztó munkával eltöltött ideje [óra/év].
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Az idő korlátos mennyiség, természetes felső határa a 14. ábrán Tmax = 24 óra. A kiinduló
feltételezés alapján a fogyasztó számára az adott évben rendelkezésre álló időt az eltöltés
lehetőségei szerint szabadidőre (Tsz), munkaidőre (Tm) és utazási időre (Tu) használja fel.
A szabadidő értékének meghatározása igen összetett feladat, az Európai Unióban nincs erre
vonatkozó egységes gyakorlat [Hea06], ezért vizsgálataim során az egyszerűsítés kedvéért
fogyasztó teljes bevételét tekintve a szabadidő értékét egyenlőnek tekintem a munkabér
értékével, amely megadja a fogyasztó költségvetési egyenesének meredekségét, ezzel a
költségvetési egyeneshez tartozó közömbösségi görbe szintjét. Egy közömbösségi görbe
minden pontja azonos színvonalú megelégedettséget testesít meg, az egyén tehát
fogyasztását illetően „közömbös” egy közömbösségi görbe egyes pontjait illetően [Ker00].
Az utazási idő a fogyasztó szempontjából azonban holt idő, kivételt képez ez alól, amikor
maga az utazás jelenti az élményt (pl. sétarepülés), ekkor azonban az utazás a szabadidő
időmennyiségében jelenik meg.
A fogyasztók emellett rendelkezhetnek a munkaidőtől független bevételekkel is, amelyek
lehetnek munkából származó járulékok pl. célfeladat, prémium, caffeteria juttatás, stb., ill.
nem munkából származók pl. családi pótlék, örökség, stb., de értéke lehet 0 is. Ezen
bevételek mennyisége a fogyasztó költségvetési egyenesének meredekségét nem
befolyásolja, ill. a rendelkezésre álló időmennyiség is változatlan marad. Fentiek alapján a
fogyasztó teljes bevétel-készlete, a rendelkezésre álló hasznosság a (7)-ben meghatározott
képlet szerint alakul:
(7) H = I + w * Tsz + D
ahol:
H: a fogyasztó rendelkezésére álló hasznosság [USD/év];
I:

lásd (6);

Tsz: a szabadidő [óra/év];
D: a fogyasztó munkaidőtől független bevétele [USD/év].
A légiközlekedés hatása két szempontból befolyásolja a fogyasztó költségvetési
egyenesének változását. Egyrészt a szabadidős utasok bevétele saját kifizetésből történő
utazás esetén csökken az utazási tarifa és a hozzá kapcsolódó költségek, továbbá az utazás
során valamennyi igénybe vett szolgáltatás árával (szállás, étterem, stb.); másrészt az
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a

felhasználható

időkeret

növekszik,

amelyet

mind

munkavégzésre, mind szabadidő céljából felhasználhatnak. A fogyasztó számára az utazás
végrehajtása által jelentkező további járulékos hasznosság vizsgálatával a 3.2. fejezetben
foglalkozom. A 14. ábra szemlélteti a fogyasztó teljes bevétel készletét (anyagi és nem
anyagi) a szabadidő függvényében.
USD
H1
H

utazási idő

I1

megtakarítás

I
D

Tsz

Tm

Tu

Tu1

Tmax

=

óra

24 óra

14. ábra: A bevételek alakulása a szabadidő és munkaidő felhasználásának függvényében
[forrás: saját szerkesztés]

A 14. ábráról látszódik, hogy TuTmax utazási idő lerövidül Tu1Tmax szakasszá, így a
fogyasztó költségvetési függvényét jellemző TuH egyenes eltolódik, és a fogyasztó
költségvetési függvényét így Tu1H1 szakasz jellemzi. Amennyiben a fogyasztó a
felszabaduló szabadidőt munkavégzésre fordítja, anyagi bevételei növekednek, I pontból I1
pontba kerülnek. A 14. ábrán megjelenik a TuH egyeneshez tartozó közömbösségi görbe is,
amely magasabb szintre kerül a légiközlekedés igénybe vételével.
Az utazási igény megjelenésével a fogyasztók különböző utazási módok között
választhatnak. Kővári meghatározza az utazási idő rövidülésével járó értéket, amennyiben
személygépkocsi használata helyett közép- és hosszú távú utazások esetében a
légiközlekedés igénybevétele történik [Köv10]. Kővári gondolatmenetét követve egyének
esetén a légiközlekedés igénybe vételével (7)-et kiegészítve (8) szerint alakul a fogyasztó
teljes hasznossága:
(8) Hflk = I + w * Tsz + H(t) + D + Hsz– ∑R = H + Hsz – ∑R
ahol:
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Hflk:

a fogyasztó hasznossága a légiközlekedés igénybe vételével [USD/év];

H(t):

a légiközlekedés igénybe vételével az időmegtakarításból származó haszon
[USD/év];

Hsz:

szabadidős célú utazások haszna [USD/év]

∑R:

az utazással kapcsolatos valamennyi ráfordítás (pl. utazás-, szállás-, és
tartózkodás költsége) [USD/év]

Az utazással kapcsolatos ráfordítások tekintetében meg kell jegyezni, hogy a repülőjegy
árának változása – az utóbbi évtizedben bekövetkezett jelentős csökkenés, valamint az
alacsony költségű légitársaságok megjelenése – lehetővé tette, hogy a fogyasztók teljes
hasznossága a légiközlekedési szolgáltatás igénybevételével csak jóval kisebb mértékben
csökkenjen, mint a korábbi évtizedekben. A légiközlekedés ezáltal számos olyan
társadalmi csoport számára is elérhetővé vált, amelyek korábban nem vehették igénybe a
légiközlekedést szabadidős célú utazások számára.
A vállalatok és az állami szektor területének viselkedését vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy profitjuk az utazások figyelembe vételével (9) szerint alakul:
(9) Hü/álk = Bh + But – K – ∑R
ahol:
Hü/á: a vállalat és az állami szektor teljes haszna (profitja) a légiközlekedés igénybe
vételével [USD/év];
Bh:

a vállalat és az állami szektor utazás igénybe vétele nélküli bevételei [USD/év];

But: a vállalat és az állami szektor utazás igénybe vételével jelentkező bevételei, ill.
megtakarításai [USD/év];
K:

a vállalat és az állami szektor kiadásai utazással kapcsolatos ráfordítások nélkül
[USD/év];

∑R: a vállalat és az állami szektor utazással kapcsolatos ráfordításai [USD/év].
A vállalatok az utazások végrehajtása által a következő előnyökhöz juthatnak:
–

helyszínen történő reagálás, döntés lehetősége;

–

helyszínen történő ellenőrzés lehetősége;

–

saját termék eladásával kapcsolatos intézkedések megtételének lehetősége
(többletbevétel);
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idegen termék beszerzésével kapcsolatos intézkedések lehetősége (megtakarítás).

Egy termelő vállalat alkatrész ill. pótalkatrész beszerzési eljárását példaként tekintve a
hasznosság időbeli változó tényezője lehet lineáris amelyet a 15. ábra szemléltet.

Hasznosság
[USD]
Hmax
H1
H2

T0

T1

T2

T3

idő [nap]

15. ábra: A hasznosság lineáris változása
[forrás: saját szerkesztés]

Meghibásodott, kieső alkatrész beszerzése esetén a 15. ábra szerint T0 jelöli azt az
időpontot, amikor a berendezés meghibásodik. Ideális helyzet, ha az alkatrészt azonnal ki
lehet cserélni és a termelés zavartalanul folytatódhat. Ehhez maximális, Hmax hasznosság
rendelhető. Ha feltételezzük, hogy nem áll rendelkezésre cserealkatrész, gondoskodni kell
mielőbbi beszerzéséről. Amennyiben a pótalkatrész T0-hoz közelebbi időpontban, T1 –ben
érkezik, magasabb, H1 haszon jelentkezik, mint a későbbi T2 időponthoz tartozó H2 haszon.
A 15. ábrán T3 időpont után a felmerült kiesés miatt a termelés újraindítása igen költséges,
vagy nem lehetséges.
A H(t) hasznossági függvény természetesen más alakot is felvehet a lineárison túl. Egy
súlyos katasztrófa esetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a mentés annál hatékonyabb,
minél gyorsabban eljut a segítség. Ebben az esetben H(t) akár exponenciális alakú is lehet,
hiszen az első néhány órában (első napon) jóval több emberélet menthető meg, mint a
további időben.
3.1.2. A légiközlekedés hatása a munkakínálati függvény alakulására
A 3.1.1. pontban bemutatásra került, hogyan növekedhet a fogyasztó számára
rendelkezésre álló időkeret, ha hosszú távú utazás esetén személygépkocsi használata
helyett légijármű igénybevétele történik. Vizsgálom, hogy a rendelkezésre álló időkeret
növekedése hogyan hat a fogyasztó munkakínálati függvényére.
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A munka a fogyasztó részéről a társadalom számára nyújtott legjelentősebb erőforrás a
társadalmi javak termelésében. A munkapiaci egyensúlyt a kereslet és a kínálat alakítja ki.
Az azonban, hogy a fogyasztó szabadidejéből mennyi időt hajlandó munkavégzésre
fordítani, az egyéni preferenciák függvénye. A fogyasztó egyéni életszínvonalát törekszik
maximalizálni, ezért négy fontos tényező alakítja munkakínálatát:
–

életminőség;

–

munkaidő;

–

szabad idő;

–

jövedelem.

A szabadidővel való ésszerű gazdálkodás a munkaerő újratermelése – pihenés, sportolás,
szórakozás, üdülés, kulturális kikapcsolódás, társasági együttlét, tanulás stb. – és a
gyermeknevelés, gondoskodás ellátása érdekében elengedhetetlen feladat. A szabadidő és a
munkaidő közötti választás során mérlegelni szükséges a háztartásra fordított idő arányát,
annak hatékonyságát és fontosságát is [Bar01]. Mint ismert, a munkakínálati függvény
alakja visszahajló a szabadidő-preferenciái miatt. A fogyasztó ugyanis a bevételei
növeléséért kezdetben növeli az elvégezhető munka mennyiségét, típusát, majd egy szint
elérése után számára értékesebbé válik a szabadidő, és ezután csökkenteni kezdi
munkakínálatát (16. ábrán folytonos vonal).

16. ábra: A fogyasztó munkakínálati függvényének alakulása
[forrás: Kop93 alapján saját szerkesztés]
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A fogyasztó munkakínálatára a rendelkezésre álló szabadidő mennyisége is befolyással bír,
ugyanis a szabadidő rendelkezésre állásának növekedésével a fogyasztó újra értékeli
munkakínálati döntését, és több szabadidőt lesz hajlandó feláldozni a munkavégzésre.
Tekintettel arra, hogy közép- és hosszú távú utazások esetén a légiközlekedés igénybe
vétele jelentős időmegtakarítást jelent, a fogyasztó munkakínálati függvénye a
felszabaduló szabadidő miatt eltolódik. Munkakínálati görbéjének változása a 16. ábrán
szaggatott vonallal került feltüntetésre.
3.2.

AZ UTAZÁSI TÍPUSOK VIZSGÁLATA

Az 3.1. fejezetben rögzített hasznosság alapú megközelítés után jelen pontban az egyes
utazási csoportok számára megjelenő konkrét hasznosságokat vizsgálom. Bármely termék
megvásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele esetén kiindulásként tekinthetjük, hogy
alkalmazása abban az esetben célszerű és ésszerű, amennyiben az általa elért hasznok,
hozamok – amelyek lehetnek számszerűsíthetők és nem számszerűsíthetők, anyagiak vagy
szellemi természetűek – meghaladják a szolgáltatás igénybevételének ráfordításait. Ezt
tekintem alapvető követelménynek a légiközlekedés, mint szolgáltatás igénybevétele
esetén is.
A légiközlekedés, mint a személy és áruszállítási szolgáltatás jelentősége két szempontból
emelhető ki:
–

egyrészt olyan területeken képes kielégíteni az utazási és szállítási igényeket,
amelyen más közlekedési mód nem képes;

–

másrészt más közlekedési módokhoz képest rövidebb idő alatt – versenyelőnye
500-600 km-es távolság fölött kiemelkedő – hajtja végre a szállítást illetve az
utazást.

Összefüggés állapítható meg a felmerülő haszon (érték) és az idő között. Egy termék
beszerzése vagy egy szolgáltatás igénybevétele ugyanis a fogyasztó számára optimális
időpontban jelenti a legnagyobb hasznot. A fogyasztó ilyen szempontból utazási típustól
függően, nem csak egyéneket, hanem vállalatokat, sőt akár térségeket, régiókat is jelenthet.
Az utazási típusokat a hasonló sajátosságok alapján a következő csoportokba sorolom:
–

szabadidős és egészségügyi utazások;

–

üzleti és állami célú utazások;

–

konferencia, kulturális, vallási, general aviation, sport célú utazások.
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A vizsgálatakor rögzíteni szükséges, hogy a légiközlekedés igénybevételével megjelenő
hasznosság mértéke országonként és időpontonként eltérő. Ennek jellemzésére az ország
adott évre vonatkozó GDP-jének és a világ adott évre vonatkozó átlagos GDP értékének
hányadosa alkalmas. A (10). képletben a tényezőt G(i,j)-vel jelölöm.
Szabadidős utazás esetén az egyén számára a „feltöltődés” vagy a gyógyulás a célhelyen
történik, az utas számára a gyors és kényelmes eljutás a szabadidő eltöltésének hasznát
növeli. A feltöltődéssel a munkavégzési hatékonyság növekszik, amely középtávon (több
hónapon keresztül) is érezteti hatását. Meghatározható egy átlagos, a szabadidős utazások
hasznosságát jellemző, a (10). képletben Hsz-szel jelölt érték, amelyet átlagkereset, az
átlagos munkavégzési hatékonyság növekedés és a hatás átlagos időtartama (a (10).
képletben αi,j) befolyásolnak.
A vállalat vagy az állam utazásait profitja, illetve a nemzetgazdaság eredményének
növelése céljából hajtja végre. Ebben a tekintetben is meghatározható egy átlagos elvárt
haszon, ezt (10). képletben Hü/á-val jelölöm. A valódi megjelenő haszon azonban az utazás
végrehajtásával megjelenő bevétel és az utazással kapcsolatos ráfordítások függvénye (a
(10). képletben β(i,j) –vel jelölöm). A vállalat döntéseit jelentősen befolyásolja az idő.
Számra növekszik a haszon, ha a tárgyalás rövidebb időn belül lebonyolítható, illetve annál
nagyobb hasznosságot eredményez egy termék vagy szolgáltatás beszerzése, minél kisebb
ráfordítás szükséges a raktározás tekintetében, továbbá minél kisebb kiesés jelentkezik a
termékre történő várakozás miatt. Az utazás időtartama és az utazó munkabére szintén
jelentős befolyást gyakorol, hiszen az utazó kiesik a munkából, munkabérét azonban az
utazás időtartamára is fizetni kell. A logisztika területén a JIT beszerzések pontosan erre
irányulnak. Az állam számára a humanitárius segítség, egészségügyi mentés tekintetében
nem lehet kellően hangsúlyozni az idő szerepét. Az időben érkező segítség életeket
menthet.
Egy terméknek vagy szolgáltatásnak van azonban az időtől részben független hasznossági
értéke is. Egy elromlott alkatrész pótlása pl. mindenképpen hasznot jelent, hiszen a
termelés folytatódhat. Függetlennek tekinthető azért, mert az adott időintervallumon belül
mindenképpen ugyanolyan mértékben jelentkezik. Az időtől való függőség pedig azt
jelenti, hogy az adott időintervallumon túl már semmiféle hasznot nem jelent az adott
termék vagy szolgáltatás beszerzése. A vállalat szempontjából példaként említhetjük erre
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egy berendezés vagy alkatrész beszerzését, amely a termelés fenntartását szolgálja. Egy
adott időintervallumon túl már hiába érkezik meg az adott alkatrész vagy berendezés, mert
a termelést le kell állítani, és a felmerült kiesés miatt újraindítása igen költséges, vagy nem
lehetséges.
A konferencia, kulturális, vallási, geral aviation, sport célú utazások tekintetében az
átlagos, elvárt hasznot a (10). képletben Hk/g/s-sel, jelölöm, amelyet γ(i,j) kitevő befolyásol.
Ilyen befolyásoló tényezőként említhető az utazás megvalósulásával keletkező anyagi
bevételek vagy szellemi növekedés mértéke, illetve az utazással kapcsolatos teljes
ráfordítások.
A fentiek figyelembe vételével a (10)-ben szereplő képlettel összegzem a légiközlekedés
igénybe vételével az utazó vagy az utaztató számára megjelenő hasznosságot.

(10)
ahol:

Hlk(i,j,k) = G(i,j)*(A(k,i)*

+ B(k,i)*

+ C(k,i)*

) – ∑R(i,j,k)

Hlk(i,j,k): i. évben, j. országban k. utazó vagy utaztató számára a légiközlekedés által
generált hasznosság [pénzegység- a légiközlekedés általános statisztikai
adatai alapján: USD];
G(i,j):

i. évben, j. ország átlagos GDP értéke/i. évben a világgazdaság átlagos GDP
értéke;

A(k,i):

k. utazó szabadidős célú utasainak száma i évben [db];

Hsz:

a szabadidős célú utazások átlagos hasznossága [USD];

α(i,j):

i. évben, j. országban a szabadidős utazás értékét befolyásoló tényező –
bruttó átlagkereset, átlagos munkavégzési hatékonyság növekedés, hatás
időtartama;

B(k,i):

k. utazó vagy utaztató üzleti célú utazásainak száma i évben [db];

Hü/á:

üzleti és állami célú utazások átlagos hasznossága [USD/db];

β(i,j):

i. évben j. országban az üzleti célú utazások hasznosságát befolyásoló
tényező – utazás időtartama, utazó munkabére, utazással elért eredmény
mértéke;

C(k,i):

k. utazó vagy utaztató konferencia, kulturális, vallási, sport és general
aviation célú utazásainak száma i évben [db];
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a légiközlekedéshez közvetetten kapcsolódó, konferencia, kulturális, vallási,
sport és general aviation célú utazások végrehajtásának biztosításával
megjelenő hasznosság [USD/db];

γ(i,j):

i. évben j. országban a konferencia, kulturális, vallási, sport és general
aviation célú utazásokat befolyásoló tényező – munkabér, megszerzett
anyagi és szellemi javak mértéke;

∑R(i,j,k) i. évben j. országban, k. fogyasztó által az utazások lebonyolításához, ill. a
termék vagy szolgáltatás beszerzéséhez kapcsolódó összes ráfordítás (pl.
utazás, szállás, tartózkodás, externális költségek.) Az externális költségek
számítási módja a 4.2.2.-ben rögzítettek szerint történik [USD/év].
Látható, hogy a légiközlekedés hatása összefüggésben áll a fogyasztó munkabérével:
magasabb reálbérrel rendelkező fogyasztók esetében a légiközlekedés által nyújtott
időmegtakarítás magasabb egyéni „bevételhez” vezet. A következőkben vizsgálom az
egyes utazási típusok esetén megjelenő hasznosságot és a ráfordítások szükségességét.
3.2.1. A szabadidős és az egészségügyi utazások jellemzése
A 10. táblázat szemlélteti az utazástípussal kapcsolatos főbb jellemzőket. A szabadidős
utazásokat két altípusra – turista és látogatási célú – utazásokra osztom. Az utazások
végrehajtásának indoka és célja itt is az, hogy az utazással létrejövő haszon meghaladja az
utazás ráfordításait. A turista célú utazások esetén az utazás költsége az utast terheli,
látogatási célú utazásoknál a látogató költségeit a meghívó részben vagy egészben
átvállalhatja. A turista utazás alkalmával egyértelmű haszon a munkaerő újratermelése,
amely alkalmassá teszi őt a munkavégzés ismételt, és hatékonyabb ellátására az élmények
és a pihenés birtokában. A látogatási célú utazások esetében szintén az élmények, esetleg a
pihenés jelent pozitívumokat.
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10. táblázat:
A szabadidős és egészségügyi utazások jellemzői
[forrás: saját szerkesztés]

Utazás
Típusa

Altípusa

Az utazással kapcsolatos
ráfordítások
Az utazás
költsége

További ráfordítások
(szállás, szabadidő)

turista

utast terheli

- szállás
- fogyasztás
- szabadidő

látogató

utast /
vendéglátót
terheli

- utas szabadideje
- (szállás)
- (fogyasztás)

wellness,
rekreáció

utast terheli

- szállás
- wellness szolgáltatások
- szabadidő
- fogyasztás

gyógyulási cél

utast /
egészségbiztosítót
terheli

- orvosi ellátás költsége

Szabadidős

Egészségügyi

Hasznosság megjelenése
Turista részéről:
- munkaerő újratermelése
- szabadidő aktív eltöltése
- művelődés
Fogadó ország / régió/ város
- turizmushoz kapcsolódó
bevételek
- munkahelyek teremtése
- innováció
- családi / rokoni / baráti
kapcsolatok szorosabbá tétele
- munkaerő újratermelése
Utas részéről:
- munkaerő újratermelése
Fogadó terület részéről
- turizmushoz kapcsolódó
bevételek
- wellness szolgáltatások
bevételei
Utas részéről:
- gyógyulás
- munkaerő újratermelése
Fogadó ország/régió/város
- ellátásból származó
bevételek
- új munkahelyek teremtése
- szakemberek és termékek
biztosítása
- szállás lehetőségek (utas és
kísérők számára)

Képlettel a ráfordítások és hasznok közötti összefüggések (az utas ráfordításait és hasznait)
(11) szerint szemléltethetők:

(11)

Hsz = H(t)sz + Hút + Hk/s + Hr/b/i + Heg – Rsz

ahol:
Hsz:

a szabadidős célú utazások hasznossága [USD/év];

H(t)sz: az időmegtakarításból jelentkező haszon [USD/év];
Hút:

a munkaerő újratermelődésének értéke [USD/év];

Hk/s:

a kulturális és/vagy sport feltöltődés haszna [USD/év];

Hr/b/i: a rokoni, baráti, ismerősi kapcsolatok ápolásának hasznai [USD/év];
Heg:

az egészségügyi utazások haszna (pl. wellness, gyógyulási, stb.) [USD/év];
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a szabadidős utazással kapcsolatos árfordítások (pl. utazás, szállás,
tartózkodás) [USD/év].

A légiközlekedés hasznai elsősorban az egyén részéről jelentkeznek, az időmegtakarítás
következtében a turista ugyanis több időt tölthet a célállomáson. A munkaerő
újratermeléséből azonban már az utas foglalkoztatója is profitál, hiszen a munkavállaló
élményekkel gazdagodva, kipihenten hatékonyabb munkavégzésre képes. A fogadó
ország/régió/város területén jelentkező hasznok a turista iparhoz kapcsolódó bevételek,
amelynek szintén megjelennek a közvetlen, közvetett és indukált hatásai, azonban ennek
részletes ismertetésére itt nem kerül sor.
Ide sorolható az egészségügyi utazások köre. Napjainkban egyre elterjedtebb a wellness
turizmus, amely aktív feltöltődést nyújt az utasok számára. Ez általában rövidebb időt vesz
igénybe (akár csak 2-3 nap), mint a turista utazások (általában 1 hét, illetve ennél több),
értékképző hatása a fentieken túlmenően az utas fogyasztása és a szolgáltatások
igénybevétele tekintetében koncentráltan az adott régió (sőt esetenként csak városrész)
területén jelenik meg.
Az egészségügyi utazások másik típusa a kifejezetten gyógyulási célú utazások (pl. tüdő
szanatóriumok, sport rehabilitáció, Holt-tengeri utazások, stb.), illetve a sürgős, speciális
szaktudást igénylő, közvetlen orvosi beavatkozások (sürgősségi műtétek, szerv átültetés)
érdekében történnek.
3.2.2. Az üzleti és állami célú utazások ismertetése
Az 11. táblázat bemutatja az üzleti és állami célú utazások főbb jellemzőit. Mindkét utazási
típus számos utazási altípusra bontható, amelyek különböző sajátosságokkal rendelkeznek.
Közös vonásuk, hogy az utazás költségeit általában nem közvetlenül az utas, hanem a
vállalat (esetleg a fogadó partner) illetve az állam viseli, továbbá, hogy a hasznok nem csak
az egyén, hanem a vállalat és a nemzetgazdaság szintjén is megjelennek.
Az üzleti célú utazások első típusaként a kereskedelmi célú utazásokat jelölöm meg,
amely magában foglalja többek között az áru vagy szolgáltatás beszerzését, ill.
értékesítését. A termelési kooperációval kapcsolatos utazások is ebben a csoportban
említendők. A légiközlekedés igénybe vételével mind az eladó, mind a vásárló előnyösebb
helyzetbe kerülhet, a beszerző vállalat ugyanis növelheti saját termékeinek körét és
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mennyiségét az eladó vállalat, ill. állam pedig ezáltal növeli bevételeit. Két változat
különböztethető meg:
a) a vállalat olyan kiküldöttje utazik, aki megköti a kereskedelmi megállapodásokat;
b) a vállalat olyan kiküldöttje utazik, aki ellenőrzi a partner vállalatot, a gyártási
folyamatot, illetve a megvásárolt áru minőségét. Ez a helyszíni ellenőrzés kiemelt
fontosságú az 1.2. pontban ismertetett termelési kooperációk esetében.
11. táblázat:
Az üzleti és állami célú utazások jellemzői
[forrás: saját szerkesztés]

Utazás
Típusa

Üzleti

Állami

Altípusa

kereskedelem
berendezés és
alkatrész
beszerzés
kooperációk
technológiai
együttműköd
ések
humanitárius
védelmi
elérhetőség
biztosítás
katasztrófa
elhárítás,
egészségügyi
mentés
bi- és
multilaterális
együttműköd
ések
védett
személyek
szállítása

Az utazással kapcsolatos
ráfordítások
Utazás/
További ráfordítások
szállítás
(munkabér, szállás,
költsége
szabadidő)

vállalatot
terheli

- (szállás költség)
- ellátmány
- napidíj
- munkabér

- (szállás költség)
államot /
- ellátmány
költségvetést
- napidíj
terheli
- munkabér

Hasznosság megjelenése

- vállalati szinten
- fogyasztói szinten
- nemzetgazdasági szinten

- elsősegély eljuttatása a katasztrófa
által sújtott, vagy éhínséggel küzdő
területekre
- katasztrófa áldozatainak mentése
- az ország védelmének támogatása
- nemzetközi tárgyalások
lebonyolítása, országok közötti
együttműködések elősegítése
- kormány és államfők biztonságos
szállítása
- rabok biztonságos szállítása

A fogyasztói hasznosság elemzése során feltárt összefüggéseket alkalmazva a ráfordítások
és a hasznok kapcsolata (12)-ben szereplő képlettel a következőképpen szemléltethető:

(12)

Hü/á = H(t)ü/á + Hr/ell + Há + Hár – Rü/á

ahol:
Hü/á:

üzleti és állami utazások haszna [USD/év];

H(t)ü/á: az üzleti/állami célú utazások során az időmegtakarításból származó haszon
[USD/év]
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Hr/ell: a helyszínen történő időbeli reagálásból, helyszíni ellenőrzésből származó
haszon [USD/év];
Há:

az állami utazások haszna [USD/év];

Hár:

egy termék ármegtakarításából vagy jobb értékesítéséből származó haszon
[USD/év];

Rü/á:

az üzleti/állami utazáshoz kapcsolódó ráfordítások (pl. utazás, szállás,
tartózkodás, napidíj, a vállalatvezető, ill. a munkatárs bére, stb.) [USD/év].

A

vállalatok

közötti

kooperáció

és

a

technológiai

együttműködések

a

berendezés/alkatész/szolgáltatás beszerzésének speciális esetének tekinthetők. Nemzetközi
termelési (kooperációs) együttműködés során egy vállalat beszállítóként, alvállalkozóként
bérmunkát vállalóként termékek előállítását vagy szolgáltatások nyújtását végzi egy
külföldi illetékességű vagy ott működő vállalat (megrendelő) számára. A beszállító a
megrendelő igényének (specifikációjának) megfelelő terméket szállít le. A gyártáshoz
általában saját erőforrásokat használ fel, nem jön létre közös tulajdon, s rendszerint közös
finanszírozás sem. A megrendelő a termékkel szabadon rendelkezik: maga használja fel,
vagy bárhol értékesítheti. A megrendelő esetenként technológia transzfert és műszaki
segítséget nyújthat a beszállító partnerének, amit külön szerződésben rögzítenek, de a
beszállító viseli a költségeket. Az együttműködés során kockázatot jelent a megrendelő
számára a termék, illetve a szolgáltatás minősége. A légiközlekedés azonban lehetőséget
teremt a helyszínen, időben történő ellenőrzésre, amely növeli a termék vagy szolgáltatás
megbízhatóságát.
A termék és alkatrész beszerzés tekintetében megkülönböztethetők az egyedi beszerzések
és a folyamatos, rendszeres alkatrész utánpótlás. A nagy értékű berendezések eladásakor –
terméktől és megállapodástól függően – a gyártó gyakran vállalja a pótalkatrész
folyamatos ellátását is. Ez esetben személyes jelenlétnek általában a szerződéskötéshez
kapcsolódó egyeztetések alkalmával (felsővezetői jelenlét), ill. a berendezés gyári átvétele
során van jelentősége. A berendezés helyszíni átvételéhez is kapcsolódhat utazás, ha a
berendezés installációját a gyártó végzi.
A ráfordítások a következő összetevőkre bonthatók pl. termék beszerzése esetén:
a) utazási / szállítási tarifa:
- felsővezető utazása (általában business osztályon);
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- középvezető utazása (általában turista osztályon);
b) az utazásra fordított idő alapján felmerülő ráfordítások:
- felsővezető napidíja, órabére + szállás és ellátás költségei;
- középvezető napidíja, órabére + szállás és ellátás költségei;
c) a berendezés/alkatrész/pótalkatrész beszerzéséhez kapcsolódó egyéb költségek:
- beszerző vállalaton belüli adminisztráció, projektmenedzsment (termékspecifikáció, jogi előkészítés, esetleges közbeszerzés lefolytatása).
Az utazások lebonyolításával hasznok jelentkezik:
a) vállalati szinten:
-

a termék alacsonyabb áron történő beszerzéséből;

-

a beszerzett termék tovább értékesítése esetén a továbbértékesítésből származó
haszon;

-

a berendezés/alkatrész/ pótalkatrész rendelkezésre állásával a termelés
folyamatosságának fenntartásából, a jobb minőségből vagy a kedvezőbb
beszerzési árból;

-

a berendezéssel előállítható termék vagy szolgáltatás értékesítésének profitjából;

-

a saját termék értékesítésének többletbevételéből;

-

termelési kooperációban a helyszíni ellenőrzés, döntés hatékonyságnövelő hatása;

-

innováció, felhalmozott szaktudás, oktatás;

b) nemzetgazdasági szinten
-

a berendezés/alkatrész beszerzéséhez kapcsolódó állami bevételek;

-

a berendezés/alkatrész, pótalkatrész, termék vagy szolgáltatás előállításából
származó állami bevételek;

-

a berendezés/alkatrész, pótalkatrész, termék vagy szolgáltatás értékesítéséből
származó állami bevételek;

-

szaktudás bővülése, oktatás;

c) fogyasztói szinten:
-

a berendezés/alkatrész által termelt javak rendelkezésre állása;

-

a berendezés/alkatrész által előállított javak és szolgáltatások minősége;

-

a berendezés/alkatrész által előállított javak és a más módon beszerezhető,
alternatív javak árkülönbözete.
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A légiközlekedés politikai jelentősége és az állami célú légiközlekedés szerepe a korábban
említettek szerint kiterjed a szállítási önállóság elősegítésére, a külpolitika támogatására és
jelentős az országok védelmében betöltött szerepe is. Kapcsolatot biztosít azon távoli
területek, települések számára, ahol a többi közlekedési mód csak korlátozott elérhetést
biztosít. Számos alapszolgáltatás, mint például élelmiszer és egészségügyi ellátás, oktatási
intézmények és posta elérhetetlen lenne az emberek számára a légiközlekedés által nyújtott
szolgáltatások nélkül.
A légiközlekedés alapvető szerepet játszik a természeti katasztrófa, éhínség vagy háború
sújtotta

országok

humanitárius

támogatásában.

Közreműködik

a

küldemények

eljuttatásában, menekültek szállításában és a természet fogságába esett emberek
kimenekítésében. A légiközlekedés alapvető szerepet tölt be továbbá a gyógyszerek és
átültetendő szervek továbbításában.
3.2.3. A konferencia, kulturális, vallási, sport és general aviation célú utazások
jellemzése
Ezekbe az utazás típusokba a légiközlekedés olyan altípusai tartoznak, amelyek
hasznosságai megjelennek fogyasztói, vállalati és nemzetgazdasági szinten is, azonban
gyakran csak áttételesen. Számszerűsítésük nehézkes, és gyakran érvényesül a „szubjektív
hasznosság” érzés. A haszon az utazásból származó előnyök és ráfordítások különbségéből
áll elő, hasonlóan az előzőekhez. Jellemzőit a 12. táblázat tartalmazza.
A tudományos konferencia célú utazások során a költségek általában a kiküldőt terhelik.
Ezek fogalmán tudományos és oktatási intézményeket érthetünk, de számos termelési vagy
szolgáltatást nyújtó vállalat is részt vesz a konferenciákon. Ritkábban előfordul azonban az
is, hogy magánszemélyek, saját finanszírozásból vesznek részt a tudományos előadássorozatokon. A légiközlekedés segítségével jelentősen megnövekedett a nemzetközi
konferenciák száma, hiszen az egy-két napos ott tartózkodás utazási ideje jóval rövidebb,
az utazás pedig kényelmesebb a többi közlekedési módhoz viszonyítva. Az ilyen utazások
alapvető célja a tapasztalat és ismeretanyag személyes cseréje, az innováció továbbá az új
kapcsolatok kiépítése.
Haszon jelentkezik az utazó részéről, akinek ismeretanyaga bővül, a kiküldő részéről és a
nemzetgazdaság részéről is, mert ez az ismeretanyag jó irányban hathat. Haszon
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jelentkezik továbbá a konferencia helyszínén is, a konferencia szervezésével,
lebonyolításával kapcsolatban ugyanis új munkahelyek és szolgáltatások teremthetők. A
kereskedelmi célú konferenciák során számos új üzleti kapcsolat alapjait lehet lefektetni.
12. táblázat:
A konferencia, kulturális, vallási, sport és general aviation utazások jellemzői
[forrás: saját szerkesztés]

Utazás
Típusa

Altípusa

tudományos

Konferencia kereskedelmi

Kulturális

Vallási célú

Sport

General
aviation

(termékek,
szolgáltatások
bemutatása)
kulturális célú
utazás
kulturális
rendezvény
létrejöttének
támogatása
kötelező vallási
pl. zarándoklat
Mekkába
zarándoklat
légi sport
sportrendezvények
megvalósulása
saját célú
vállalati célú
légitaxi
sétarepülés

Az utazással kapcsolatos
ráfordítások
Utazás/
További ráfordítások
szállítás
(munkabér, szállás,
költsége
szabadidő)
vállalatot
terheli vagy
- (szállás költség)
személyt
- ellátás
vállalatot
- részvételi (nevezési) díj
terheli
személyt
terheli
személyt v.
szervezetet
terheli

- szállás
- ellátás
- részvételi díj

Hasznosság megjelenése

- vállalati szinten
- fogyasztói szinten
- nemzetgazdasági szinten

- fogyasztói szinten
- szervező szintjén
- régió szinten
- nemzetgazdasági szinten

személyt,
- szállás
szervezetet,
- ellátás
egyesületet
- részvételi díj
terheli

- lelki feltöltődés
- állami bevételek
növekedése
- turizmus növekedése
- fogyasztó szintjén
- szervező szintjén
- régió szintjén
- nemzetgazdasági szinten

személyt,
vállalatot
terheli

- vállalati szinten
- fogyasztói szinten
- nemzetgazdasági szinten

személyt
terheli

- szállás
- ellátás

- szállás
- ellátás

A konferencia, kulturális, vallási, sport és general aviation célú utazások hasznosságának
megjelenése a (13) képlettel szemléltethető:
(13)

Hk/g/s = H(t)k/g/s + Hkonf + Hkult + Hvall + Hsp + Hgat - ∑R

ahol:
Hk/g/s: a konferencia, kulturális vallási, sport és general aviation utazások összes
hasznossága [USD/év];
H(t)k/g/s: a k/g/s célú utazások során az időmegtakarításból származó haszon
[USD/év];
Hkonf:

a konferenciákon történő részvétel haszna [USD/év];
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Hkult:

a kulturális rendezvények létrejöttével származó haszon [USD/év];

Hvall:

a vallási célú utazások létrejöttével származó haszon [USD/év];

Hsp :

a sport célú utazások hasznai [USD/év];

Hgat :

a general aviation utazások hasznai [USD/év];

∑R:

a k/g/s utazásokkal kapcsolatos összes ráfordítás.

A kulturális célú utazások szoros kapcsolatot mutatnak a szabadidős utazásokkal, azonban
a kettő közötti különbség, hogy az ilyen célú utazások általában egy adott rendezvény miatt
valósulnak meg. Az egyén „feltöltődése”, kulturális igényeinek kielégítése érhető el,
lehetővé válik pl. koncertek látogatása. Ezzel szorosan összefügg a kulturális rendezvények
lebonyolítása is. Pécs például 2010-ben Európa kulturális fővárosa volt, számos programon
a részvétel, ill. a látogatottság a légiközlekedés igénybe vételével jött létre. (Sajnálatos
módon ezek nagy része Budapesten keresztül, miközben saját repülőtérrel is rendelkezik.)
A versenysport célú utazások esetén szintén több szinten jelenhet meg a légiközlekedés
haszna. Egyrészt a nem légiközlekedéshez kapcsolódó versenyekre történő eljutás a
légiközlekedés által lehetséges (nemzetközi és világversenyek, téli és nyári olimpiák),
másrészt a légi sport is, mint külön versenykategória jelenik meg (pl. korábban augusztus
20-án a Red-Bull Air Race). Ez szintén erősíti a nemzetek közötti kapcsolatokat, illetve
jelentős bevételforrást jelent a rendező ország számára. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül
az ilyen versenyekhez kapcsolódó reklámbevételeket sem, illetve, hogy számos
légitársaság szponzorálja magát a versenyt, valamint a nemzeti csapatok szállítását (pl. a
MALÉV hosszú időn át volt a magyar olimpiai csapat hivatalos szállítója).
Általános célú repülés (general aviation) az ICAO 6. Annexe alapján „a kereskedelmi légiszállító üzemeléstől és a légi munkavégzéstől eltérő egyéb repülő üzem” [Annex6]. A
kereskedelmi célú légiközlekedési tevékenység az Annex 6 szerint az utasok, áruk, postai
küldemények díjért vagy ellenszolgáltatásért légi úton történő szállítása. A légijárművel
folytatott munkavégzés – szintén a 6. Annex szerint – a légijármű olyan üzemeltetése,
amely során a légijárművel speciális feladatokat végeznek, mint például mezőgazdasági,
építési, légi fotózási, kutatási, megfigyelési és őrzési, kutatási és mentési, légi reklámozási
tevékenységek.
Általános célú repülésen (general aviation) tehát az ezektől eltérő tevékenységeket értjük,
amely széles skáláján belül megjelennek a magánrepülések, repülő személyzet képzések,
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rendőrségi repülések, légi tűzoltás, charter tevekénységek. Az Egyesült Államokban több
mint 6300 repülőtér, Kanadában pedig több mint 1000 repülőtér indítja és fogadja az ilyen
célból közlekedő repülőgépeket. Az AOPA adatai alapján [Wik11] az USA GDP-jének
1%-ához járul hozzá az ilyen irányú tevékenységek folytatása a munkahelyteremtések és a
professzionális szolgáltatások által.
3.3. A LÉGITÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI IGÉNYEK VÁLTOZÁSA
A fogyasztói érték egyszerűsítve egy adott termék vagy szolgáltatás által elérhető előnyök
és annak bekerülési költsége hányadosaként értelmezhető egy adott fogyasztó vagy egy
fogyasztói csoport tekintetében. A légiközlekedés területén a fogyasztói érték számos
változáson esett át.
A légiközlekedés korai szakaszában az ár nem jelentett problémát. A hangsúly olyan
alapvető tényezőkön volt, mint a légi kapcsolat biztosítása, vagy maga a repülés. Az
utazási komfort puritán volt, egyszerű üléseket használtak, a zaj és a hideg nem jelentett
lényeges kérdést. Az utasok elvárása arra korlátozódott, hogy viszonylag biztonságosan
eljussanak A-ból B pontba.
Még a viszonylag megbízhatónak nevezhető DC-3 vagy Junkers Ju-52 gépek
megjelenésekor is csak az útvonalhálózat szerepe volt kiemelkedő. Az átszálló utazások
csak az első nagyobb repülőterek létesítése után váltak gyakorivá. A légiutas-kísérők
megjelenése és a fedélzeti étkeztetés (a továbbiakban: catering) voltak az első lépések az
utasok kényelmének kielégítése érdekében [Bie10].
A hosszú távú járatok elterjedése a második világháború után kezdődött. Az utazási tarifák
erősen szabályozott módon kerültek kialakításra, a fogyasztói értékek kielégítése a
fedélzeti ellátásban teljesedett ki. Az első osztályon utazók számára a fedélzeten főztek, és
már megjelentek a különböző ülésrendszerek – sőt az ágyak is –, amely az utazási
szolgáltatás differenciálásához vezetett.
A 60-as évek végén, a 70-es évek elején a széles törzsű gépek megjelenésével az árak
szabályozása lazulni kezdett. Az utazási komfort új elemei jelentek meg, mint például az
audió- és videó berendezések; már egyre inkább a költségek és az árak kialakításának
egyensúlya kerültek előtérbe. Az utazás árának csökkenése és a repülőgépek befogadó
képességének jelentős növekedése lehetővé tette a jegyárak nagymértékű differenciálását.
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A IATA hivatalos áraitól eltérve olcsóbb, ún. szürke piaci árak jelentek meg. A fogyasztói
érték tehát nemcsak a szolgáltatási színvonal növekedésével, hanem a fogyasztói költségek
csökkenésével is emelkedett [Bie10].
A 90-es évek a légitársasági üzleti modell differenciálódását hozta magával egyrészt az
alacsony költségű légitársaságok (low cost airlines) megjelenésével, másrészt a hálózati
légitársaságok ráhordó tevékenységének szélesedésével. Mindkét üzleti modell a maga
módján jelentős hatást gyakorolt a légi szolgáltatási tarifákra. Az alacsony költségű
légitársaságok szemlélete szerint a fogyasztói érték legfontosabb meghatározó tényezője az
ár. A hálózati légitársaságok üzleti modellje arra épít, hogy a legnagyobb üzleti szereplő
rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel. A modell alapján a nagyobb piaci
részesedéssel rendelkező légitársaságok áraikat az átlagköltség alá, egészen a
határköltségig csökkentik. Ezáltal a turista és az üzleti utazások költségei egyaránt
csökkentek. A légitársasági menedzsment számára az ár és a költségek megtérülése került
fókuszba. Az árak csökkenésével egyidejűleg az alacsony költségű légitársaságok
fogyasztóinak szembe kell nézniük a fedélzeti szolgáltatások színvonalának csökkenésével,
mint például a catering elmaradása. További komfort csökkenést jelent a hub (hálózati)
útvonalak miatt az átszállások számának és idejének növekedése [Bie10].
A luxus légitársaságok azonban kielégítik azon fogyasztók igényeit, amelyek a lehető
legnagyobb szolgáltatási minőséget igénylik, jóllehet az átlagosnál jóval magasabb árakon.
Továbbra is point-to-point szolgáltatást (átszállás nélküli utazás) nyújt a regionális
légitársaságok egy része, amely nagy gyakorisággal közvetlenül az elsődleges célállomásra
juttatja az utasokat szintén viszonylag magas jegyárakon [Jar05]. Point-to-point
szolgáltatást nyújtanak továbbá a charter légitársaságok, és általában átszállás mentesen
közlekednek az alacsony költségű légitársaságok is.
A fogyasztói érték kielégítésének módja tehát megváltozott, fókuszpontját már nem
feltétlenül a fogyasztói szükségletek maximális kielégítése, hanem a műszaki és a piaci
tényezők alakítják [Bie10].
3.4. A DESZTINÁCIÓ MEGVÁLASZTÁSÁNAK DÖNTÉSI PREFERENCIÁI
A fejezet célja a szabadidős és üzleti/állami célú utasok viselkedésének modellezése a
desztináció választás alapján. A vizsgálat során elsőként azonosítom a döntéshozót
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befolyásoló tényezőket, majd valamennyi választási lehetőséget értékelek a minőségi és
mennyiségi döntési jellemzők alapján. A repülőtér választást az egyszerűsített Logit
modell alkalmazásával szemléltetem, amelyet korábban Bierens és Veldman is használtak
a közlekedési döntések modellezése során [Tör08]. A modell a választási lehetőségekhez
hasznosságot rendel, és azt feltételezi, hogy a döntéshozó mindig a számára legnagyobb
hasznosságú döntést hozza. A feltételezés korlátozza a modell gyakorlati használhatóságát,
ugyanis az emberi viselkedés összetettsége indokolná a bizonytalanság vagy a hiba
kezelését, a szigorúan hasznosság alapú modellek mégsem foglalkoznak ezzel [Tör08].
A modell a repülőtér választás valószínűségének vizsgálatára épül m számú kiindulási és m
számú célrepülőtér között. A modell alapján annak valószínűsége, hogy i (i
repülőtérről j (j

m)

m) repülőtérre indul az utas a számára j repülőtéren, ill. környezetében

megjelenő hasznossággal áll összefüggésben, amelyet a (14) képlet szemléltet.

(14)

Pij =

ahol:
Pij: az i repülőtérről induló utasok j repülőtér választásának valószínűsége;
uij: az i repülőtérről induló utas j repülőtéren, ill. környezetében megjelenő
hasznossága.
A hasznossági függvény a döntési függvények súlyozásával adható meg (15)-ben szereplő
általános képlet szerint:

(15)
ahol:

uij =

sj: a j. döntési jellemző súlya;
sj: a j. döntési jellemző függvénye.
Amint korábban rámutattam, a légiközlekedés kiemelkedő előnye a többi utazási móddal
szemben közép és nagy távolságú utazások esetén az utazási idő rövidítése. A közlekedési
mód választás vizsgálata során az utazási idő mellett az utas mind az üzleti, mind a
szabadidős célú utazások esetében vizsgálja az utazás költségeit is. Harmadik tényező,
amely az utazással kapcsolatos döntést meghatározza a célhely vonzó képessége,
attraktivitása. A hasznossági függvény mátrixa (uij

) ezek alapján a (16)–ban szereplő

képlettel határozható meg:
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=
az i repülőtérről j repülőteret választók hasznossági mátrixa;

:

az i repülőtérről j repülőteret választók idő hasznossági mátrixa;

:

: az i repülőtérről j repülőteret választók költség hasznossági mátrixa;
: az i repülőtérről j repülőteret választók attraktivitás hasznossági mátrixa.
:

hibatag

A (16)-ban szereplő képletet a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából a (17) szerint
pontosítom:
(17)
ahol:

=
az utazási idő súlytényezője;

st :
:

az utazási tarifa súlytényezője;

sc :
:
sA:
:

az utazási idő ellenállás mátrixa;

az utazási tarifa ellenállás mátrixa;
az attraktivitás súlytényezője;
a célrepülőtér ill. környezete vonzóképességének mátrixa;
hibatag.

Az i és j repülőtér közötti ellenállási tényezők (18) és (19) szerint határozhatók meg:
(18)
ahol:
: az utazás idő ellenállási tényezője [1/perc];
: az utazási idő i és j repülőterek között [perc], ill.
(19)
ahol:
: az utazás tarifa ellenállási tényezője [1/USD];
: az utazási tarifa i és j repülőterek között [USD].
A harmadik vizsgált tényező a célhely attraktivitása. Az utazási idő és az utazás költsége a
tapasztalatok alapján a szabadidős és az üzleti célú utasok esetében egyaránt jelentőséggel
bír, az attraktivitás vizsgálata során azonban külön kell választani a szabadidős célú
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utazásokat az üzleti célú utazásoktól az eltérő döntési preferenciák miatt. Szabadidős
célú utazások esetében az attraktivitás jellemzésére alkalmas a célhelyeken megjelenő
összes turista száma, hiszen ők már döntöttek a hely turisztikailag vonzó képességéről.
Vállalati célú utazások tekintetében pedig a [Sel10b]-ben ismertetett vizsgálat alapján a
célhely lakosságszáma, ill. a célhely éves GDP-jének értéke jellemzi a vonzó képességet.
3.4.1. A modell alkalmazásának bemutatása a vizsgált repülőterek között
A vizsgálatban a 13. táblázatban szereplő 14 európai nagyváros repülőtere között
értékelem az utazási idő, az utazás költsége és a célhely attraktivitási szintje közötti
összefüggéseket.
13. táblázat:
A vizsgált repülőterek utasforgalma 2009-ben
[forrás: Wik10]
Város

Repülőtér

IATA kód

Utasforgalom [fő]

Amsterdam

Amsterdam Airport Schipol

AMS

43.570.370

Bécs

Vienna International Airport

VIE

18.114.028

Brüsszel

Brussels Airport
Budapest Ferihegy Nemzetközi
Repülőtér

BRU

16.999.154

BUD

8.095.367

Frankfurt
am Main

Frankfurt Airport

FRA

50.932.840

Helsinki

Helsinki-Vantaa Airport

HEL

12.229.319

Koppenhága

Copenhagen Airport

CPH

19.715.451

London

London Heathrow Airport

LHR

57.906.866

Madrid

Barajas Airport

MAD

48.270.581

Párizs

Paris-Charles de Gaulle Airport

CDG

57.906.866

Prága

Ruzyne Airport

PRG

11.643.366

Róma

Leonardo da Vinci-Fiumicino

FCO

33.808.093

Stockholm

Stockholm-Arlanda Airport

ARN

16.064.071

Varsó

Frederic Chopin Airport

WAW

8.712.384

Budapest

A vizsgált városok közötti utasforgalmat az Erostat által közzétett adatbázisokból szűrtem
[Eur11], amelyből meghatároztam a (20)–ban szereplő általános utasforgalmi mátrixot. A
teljes utasforgalom 85.779.189 főt jelentett 2009-ben. A hazai kutatások alapján a légi úton
érkezett utasok 75%-szabadidős célú, 25%-a üzleti, vállalati célú [Jel09]. Az egyszerűsítés
érdekében ezt a megoszlást tekintem alapnak valamennyi desztináció esetében. A
számítások során a szabadidős célú utazások esetében ennek 75%-át, üzleti célú utazások
esetében ennek 25%-át veszem figyelembe. Ezek alapján a szabadidős célú utasforgalom
teljes alakulását 14. táblázat, az üzleti célú utasforgalom alakulását a 15. táblázat
tartalmazza.
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[fő]

=

14. táblázat:
A vizsgált repülőterek közötti szabadidős célú utasforgalom 2009-ben
[forrás: Eur11 alapján saját számítás]
AMS

[fő]

VIE

AMS

341819

VIE

BRU

0 302394

157447 301522

BRU

206762

BUD

BUD

FRA

0 338902 159169 206453

HEL
CPH

MAD
CDG

FCO
ARN
WAW

MAD

CDG

PRG

FCO

ARN

WAW

281108 490695 384132 205921

486758 132389 513636

0 122473

325842 135094 283010

395173 456490

305754 134834 135749

202647 127484 264530

129519 192724 100892

0 330095 403883

910287 666627 688566

767201 498469 385214 236865

420182

102734 122108 565641

60750 122241

0

308687 134603 136185 136280

330920

521279 208280 282921 135908

403883 411665

0 414383
0

791435 510313

688566 328389 480602 1006379 730596

78166 264095

310090

199366 363388

75891 123747
86099

92825

153311 203930 815684 115093

0 845402 998186 1053039 718914 668937 252691

684355

83779 199366 115115

78166

640392 211363 480602

906026 414991 639984
97790 211363

85909 209892 202906 127789

98113 328389

724657 132508 459784 117694

281108

PRG

LHR

659022 133729 210315

1134269 484562 394565 202925

LHR

CPH

60000

428765 658619 326385 307811

FRA

HEL

427130 306459 520803 1132692 699784 787478

845402

0 730596

502367 854054 139518

0

98610 153311

323606 222837 409961

494576 209314 363388 190626
382477 200764

84395

608019 991568 328355 284216
0 217229 101111

99346

498469 121867 203930

740021 854054 991568

642455

0

75308

98618

381227 554920 815651

668620 138389 324867

162152

71830

0

75331

206148 127238 123419

87323

235062

252440

128975 152633

75227

0

92357 114980

83450 282416

75066 153089

15. táblázat:
A vizsgált repülőterek közötti üzleti célú utasforgalom 2009-ben
[forrás: Eur11 alapján saját számítás]
AMS

[fő]

VIE
0

AMS
VIE
BRU
BUD
FRA
HEL
CPH
LHR
MAD
CDG
PRG
FCO
ARN
WAW

BRU

BUD

FRA

HEL

CPH

LHR

MAD

CDG

PRG

102153 173601 377564 233261 262493

FCO

ARN

112967

53056

68818

142377

113940

0

100798

20000

219674

44576

70105 162253

69964

52482

100507

0

40824

108614

45031

94337 131724 152163

26055

66455 121129

44945

45250

88177

43173

WAW

93703 163565 128044

68640

28636

67635

42596

25297

41249

33631

28700

110032 134628 303429 222209 229522 255734 166156 128405

78955

68921

20250

40747

0

101918

142922

219540

108795

102604

0

102896

44868

45395

45427

110307

173760

69427

94307

45303

134628

137222

378090

161521

131522

67642

302009

138330 213328

241552

44169

153261

39231

228118

263812

170104

26055

88032

229522

67549

0 138128 140061

32597

44130 171212

42495

64241

32704 109463

34245

40703 188547

30942

70454 160201

51104

67977 271895

38364

0 281801 332729 351013 239638 222979

84230

0 213464

70454 281801

0 243532 167456 284685

109463 160201 335460 243532

46506

28132

0 202673 330523 109452

94739

93703

27926

66455

38372

103363

32870

51104 107869

0

72410

33704

33115

164859

69771

121129

63542

166156

40622

67977 246674 284685 330523 214152

0

25022

51030

127492

66921

25103

32873

127076

68716

42413

41140

29108

78354

184973 271884 222873
30786

38327

84147

74279 136654

46130 108289

54051

23943

0

25110

27817

42992

50878

25076

0

94139

Példaként kiemelem a Prága - Madrid közötti utasforgalmat, amely a táblázatból
leolvashatóan szabadidős célú utazások esetében 502. 367 fő, üzleti célú utazások esetében
167.456 fő volt.
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A 16. táblázat tartalmazza a vizsgált városok közötti utazási időt, amelyet a légitársaságok
által 2011-ben közétett adatok alapján vettem figyelembe. Az egyszerűsítés érdekében a
(21)-ben szereplő utazási idő mátrixot szimmetrikusnak tekintem, noha a gyakorlatban
eltérés mutatkozhat az utazási időkben. Az utazási idő a szabadidős és az üzleti célú
utazások tekintetében azonos.

(21)

=

[perc]

A szimmetria miatt: t1,j = ti,1.
16. táblázat:
A vizsgált repülőterek közötti utazási idő
[forrás: Exp11]
[perc]
AMS

AMS VIE BRU BUD FRA HEL CPH LHR MAD CDG PRG FCO ARN WAW
0
130
50
120
70 140
85
80
150
80
70 140
130
115

VIE

130

0

110

60

90

145

95

150

180

130

55

85

120

80

BRU

50

110

0

120

55

150

95

75

160

60

85

125

135

125

BUD

120

60

120

0

105

140

115

150

190

135

70

105

130

70

FRA

70

90

55

105

0

165

85

105

160

80

70

130

135

110

HEL

140

145

150

140

165

0

100

175

275

175

130

210

55

100

CPH

85

95

95

115

85

100

0

120

190

110

80

155

70

90

LHR

80

150

75

150

105

175

120

0

150

140

170

145

160

155

MAD

150

180

160

190

160

275

190

150

0

130

165

145

240

215

CDG

80

130

60

135

80

175

110

140

130

0

100

125

155

140

PRG

70

55

85

70

70

130

80

170

165

100

0

100

120

75

FCO

140

85

125

105

130

210

155

145

145

125

100

0

195

150

ARN

130

120

135

130

135

55

70

160

240

155

120

195

0

105

WAW

115

80

125

70

100

90

155

155

215

140

75

150

105

0

Az összefüggések számítása érdekében

mátrixot (22) szerint átalakítom oly módon, hogy

a mátrix elemeinek értékét osztom a mátrixban szereplő maximális értékkel. A 16.
táblázatban tmax értéke 385 perc, a vizsgált Prága – Madrid útvonalon az utazási idő 165
perc.
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=

Az így átalakított

mátrixot értékekkel a 17. táblázat tartalmazza.
17. táblázat:
értékei
[forrás: saját szerkesztés]

[perc] AMS
VIE
BRU
BUD FRA
HEL
CPH
LHR
MAD CDG PRG
FCO
ARN WAW
0,000
0,473
0,182 0,436 0,255
0,509
0,309
0,291 0,545 0,291
0,255
0,509 0,473 0,418
AMS
VIE

0,473

0,000

0,400

0,218

0,327

0,527

0,345

0,545

0,655

0,473

0,200

0,309

0,436

0,291

BRU

0,182

0,400

0,000

0,436

0,200

0,545

0,345

0,273

0,582

0,218

0,309

0,455

0,491

0,455

BUD

0,436

0,218

0,436

0,000

0,382

0,509

0,418

0,545

0,691

0,491

0,255

0,382

0,473

0,255

FRA

0,255

0,327

0,200

0,382

0,000

0,600

0,309

0,382

0,582

0,291

0,255

0,473

0,491

0,400

HEL

0,509

0,527

0,545

0,509

0,600

0,000

0,364

0,636

1,000

0,636

0,473

0,764

0,200

0,364

CPH

0,309

0,345

0,345

0,418

0,309

0,364

0,000

0,436

0,691

0,400

0,291

0,564

0,255

0,327

LHR

0,291

0,545

0,273

0,545

0,382

0,636

0,436

0,000

0,545

0,509

0,618

0,527

0,582

0,564

MAD

0,545

0,655

0,582

0,691

0,582

1,000

0,691

0,545

0,000

0,473

0,600

0,527

0,873

0,782

CDG

0,291

0,473

0,218

0,491

0,291

0,636

0,400

0,509

0,473

0,000

0,364

0,455

0,564

0,509

PRG

0,255

0,200

0,309

0,255

0,255

0,473

0,291

0,618

0,600

0,364

0,000

0,364

0,436

0,273

FCO

0,509

0,309

0,455

0,382

0,473

0,764

0,564

0,527

0,527

0,455

0,364

0,000

0,709

0,545

ARN

0,473

0,436

0,491

0,473

0,491

0,200

0,255

0,582

0,873

0,564

0,436

0,709

0,000

0,382

WAW

0,418

0,291

0,455

0,255

0,364

0,327

0,564

0,564

0,782

0,509

0,273

0,545

0,382

0,000

A (23)-ban szereplő költség mátrix alapján 18. táblázatban a vizsgált városok repülőterei
közötti utazási tarifa szerepel. Az utazási tarifa tekintetében szintén a légitársaságok által
2011-ben közzétett adatokat vettem figyelembe. A mátrix nem szimmetrikus, az utazási
tarifák eltérőek attól függően, hogy melyik a kiindulási és melyik a célrepülőtér. Jóllehet a
szabadidős és az üzleti célú utasok jegyvásárlási szokása és preferenciái eltérőek, a
légitársaságok árképzése differenciált, a vizsgálat egyszerűsítése érdekében a jegyárakat
azonosnak tekintem.
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=

Az eltérés miatt: cc,1 ≠ c1,c.
18. táblázat:
A vizsgált repülőterek közötti utazási tarifák
275 HUF/EUR árfolyamon
[forrás: EXP11]
[Ft]
AMS

AMS

VIE

BRU

BUD

FRA

HEL

CPH

LHR

MAD

CDG

PRG

FCO

ARN

WAW

0

62900

58900

76200 57600

63400

39800

49100 118600

92700

85200

65200

63700

VIE

69700

0

62200

65200 65800 105000

67800

67700

94000

54900 126000

57400

78900 111200

BRU

58900

79600

0

61800 94000 116000

69000

65400

94200

94300

52800

56600

63700

31600

BUD

86300

96100

61100

FRA

57600

65800

94000

HEL

0 68400

46600

40400

43400

90100 167700

76100

33600

75000 165700

42750

0

66800

60400

58000

47400

70200

77000

43000

99600

50600

63400 105000 116000

40400 66800

0

64800

62000

81200

79200

78000 102200

41400

43800

CPH

39800

67800

69000

43400 60400

64800

0

53800

56800

76400

53800 105800

53000

69200

LHR

44600

70000

49200

83300 58000

62000

53800

0

76700

45900

33000

32200

78500

66400

MAD

117400

84700

94200 140300 47400

81200

56800

64200

0

81400

69600

23000

80100 118600

CDG

69800

61200

94300

63500 70200

79200

76400

45400

75100

0

34400 138400

76300

59400

PRG

85200 126000

52800

33600 77000

78000

53800

33000

69600

34400

28800

85000

52200

FCO

65200

57400

56600

75000 43000 102200 105800

32200

23000 138400

28800

0

43600

47200

ARN

65900 100000

87200

92800 99600

41400

53000 111900 165500

81700

85000

43600

0

78400

WAW

46600 111200

31600

42750 50600

43800

69200

59400

52200

47200

78400

0

68400

Az összefüggések számítása érdekében

66400 118600

mátrixot (24) szerint szintén átalakítom, cmax

értéke 167.700 Ft. A vizsgált Prága – Madrid útvonalon az utazási tarifa 69.600 Ft.

(24)

=

Az így átalakított (24) mátrix értékeit a 19. táblázat tartalmazza.
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19. táblázat:
mátrix értékei
[forrás: saját szerkesztés]

[Ft]
AMS
VIE
BRU
BUD
FRA
HEL
CPH
LHR
MAD
CDG
PRG
FCO
ARN
WAW

AMS

VIE

BRU

BUD FRA

HEL

CPH

LHR

MAD

CDG

PRG

FCO

ARN

WAW

0,000

0,375

0,351 0,454

0,343

0,378

0,237

0,293

0,707

0,553

0,508

0,389

0,380

0,278

0,416

0,000

0,371 0,389

0,392

0,626

0,404

0,404

0,561

0,327

0,751

0,342

0,470

0,663

0,351

0,475

0,000 0,369

0,561

0,692

0,411

0,390

0,562

0,562

0,315

0,338

0,380

0,188

0,515

0,573

0,364 0,000

0,408

0,241

0,259

0,537

1,000

0,454

0,200

0,447

0,988

0,255

0,343

0,392

0,561 0,408

0,000

0,398

0,360

0,346

0,283

0,419

0,459

0,256

0,594

0,302

0,378

0,626

0,692 0,241

0,398

0,000

0,386

0,370

0,484

0,472

0,465

0,609

0,247

0,261

0,237

0,404

0,411 0,259

0,360

0,386

0,000

0,321

0,339

0,456

0,321

0,631

0,316

0,413

0,266

0,417

0,293 0,497

0,346

0,370

0,321

0,000

0,457

0,274

0,197

0,192

0,468

0,396

0,700

0,505

0,562 0,837

0,283

0,484

0,339

0,383

0,000

0,485

0,415

0,137

0,478

0,707

0,416

0,365

0,562 0,379

0,419

0,472

0,456

0,271

0,448

0,000

0,205

0,825

0,455

0,354

0,508

0,751

0,315 0,200

0,459

0,465

0,321

0,197

0,415

0,205

0,000

0,172

0,507

0,311

0,389

0,342

0,338 0,447

0,256

0,609

0,631

0,192

0,137

0,825

0,172

0,000

0,260

0,281

0,393

0,596

0,520 0,553

0,594

0,247

0,316

0,667

0,987

0,487

0,507

0,260

0,000

0,468

0,278

0,663

0,188 0,255

0,302

0,261

0,413

0,396

0,707

0,354

0,311

0,281

0,468

0,000

A korábban említettek szerint az attraktivitás értékét (25) szerinti

mátrix jellemzi.

Szabadidős célú utazások esetében ezt a célországban 2009-ben megjelenő turisták
számával azonosítom (20. táblázat), hiszen a korábbi években megjelent turisták száma jól
jellemzi a város turisztikai vonzó képességét. Üzleti célú utazások esetében a GDP és a
lakosságszám szorzatával (21. táblázat) jellemzem az attraktivitást.

(25)

=

20. táblázat:
A vizsgált városokba látogatott turisták száma 2009-ben
[forrás: Eurostat]
AMS
VIE
BRU
BUD
FRA
HEL
CPH
LHR
MAD
CDG
PRG
FCO
ARN
WAW
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9 346 000
4 160 000
4 131 000
3 838 000
46 598 000
2 557 000
2 756 000
29 105 000
16 261 000
34 052 000
4 827 000
24 200 000
8 260 000
11 841 000
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21. táblázat:
A vizsgált országok GDP értéke [USD] és lakosságszáma [fő] 2009-ben
[forrás: Világbank]
Ország
AMS
VIE
BRU
BUD
FRA
HEL
CPH
LHR
MAD
CDG
PRG
FCO
ARN
WAW

mátrixot

és

GDP érték
796 651,00
382 073,00
472 103,00
129 540,00
3 338 675,00
238 607,00
310 093,00
2 178 856,00
1 467 889,00
2 656 378,00
190 321,00
2 118 264,00
406 072,00
430 736,00

lakosságszám
16 491 461,00
8 264 971,00
10 584 534,00
10 041 000,00
82 210 000,00
5 310 126,00
5 475 791,00
59 668 000,00
45 283 259,00
64 473 140,00
10 220 911,00
59 448 163,00
9 192 088,00
38 115 967,00

mátrixhoz hasonlóan (26) szerint átalakítom. Szabadidős és üzleti célú

utazások esetében is az attraktivitás FRA tekintetében maximális. Az átalakított értékeket
22. táblázat szemlélteti a szabadidős célú utazások, 23. táblázat az üzleti célú utazások
tekintetében.

(26)

=

22. táblázat:
értéke szabadidős célú utazások esetében
[forrás: saját szerkesztés]
AMS
VIE
BRU
BUD
FRA
HEL
CPH
LHR
MAD
CDG
PRG
FCO
ARN
WAW
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0,201
0,089
0,089
0,082
1,000
0,055
0,059
0,625
0,349
0,731
0,104
0,519
0,177
0,254
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23. táblázat:
értéke üzleti célú utazások esetében
[forrás: saját szerkesztés]
AMS
VIE
BRU
BUD
FRA
HEL
CPH
LHR
MAD
CDG
PRG
FCO
ARN
WAW

0,048
0,012
0,018
0,005
1,000
0,005
0,006
0,474
0,242
0,624
0,007
0,459
0,014
0,060

A vizsgált Madrid esetében az attraktivitás értéke szabadidős célú utazások esetében 0,349;
üzleti célú utazások esetében 0,242.
Fentiek szerint az egyes várospárok közötti uij hasznosság meghatározása (27)–ben
szereplő képlettel:

(27)
ahol:

uij = nij*(c’ij *sc + t’ij*st * a’i*sa)

uij: i repülőtérről induló utas j repülőtéren és környezetében megjelenő hasznossága,
uij
c’ij
t’ij
a’i
Az sc, st, sa súlytényezők meghatározását optimalizálási feladatként tekintem a következők
szerint:
célfüggvény:

-

= 0, tekintettel (27)-re és arra, hogy ideális esetben

(cij *sc + tij*st * a*sa) = 1
változók:

sc
st
sa

korlátozó feltételek: sc, st, sa > 0
sc, st, sa < 1
sc + st + sa = 1
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Az egyenletrendszer megoldást az Excel táblázatkezelő szoftver Solver funkciójával
oldottam meg, amely támogatja az optimalizálási feladat végrehajtását. A számolótábla
bizonyos celláinak értékeit oly módon képes meghatározni, hogy azok egy adott célt
optimalizáljanak (maximalizáljanak vagy minimalizáljanak, vagy konkrét értéket vegyenek
fel.
A program futtatása után a hibát a legkisebb négyzet elve szerint minimalizálva szabadidős
utazások vizsgálatakor arra az eredményre jutottam, hogy sc = 1,8150; st= 1,1954; sa=
1,6261. Ennek alapján a szabadidős célú utazó döntéseit 39%-ban a célhely
attraktivitása, 35%-ban az utazási tarifa, 26%-ban pedig az utazási idő határozza
meg.
Üzleti célú utazások esetében s súlytényezők értékei: sc = 0,4569; st= 1,3759; sa= 0,4975. A
számítási eredmények alapján az üzleti célú utasok döntéseit jelentős mértékben,
59%-ban az utazási idő, 21%-ban a célhely attraktivitása és 20%-ban az utazási
tarifa határozza meg.
Az eddig vizsgált Madrid – Prága útvonalon a szabadidős utazások elemzése a következő
eredményre vezet:
sc = 0,753; st = 0,717; sa = 0,567; hiba értéke ε : 29.851 fő
az értékek (27)-ba helyettesítve:
uij= 502.367*(0,415*0,753+0,6*0,717+0,349*0,567) = 472.515
ellenőrzésképpen: uij + ε = 472.515 + 29.851 = 502.367
Az utazási szokások vizsgálata alapján tehát látható, hogy eltérőek az üzleti és szabadidős
célú utasok preferenciái. Üzleti célú utasok döntéseit alapvetően az utazás ideje
befolyásolja, szabadidős célú utazások esetében pedig az attraktivitás és az utazási
tarifa a meghatározó döntési tényező. Szabadidős célú utazások esetében az utazási
idő, üzleti célú utazások esetében pedig az utazási tarifa szerepel kisebb súllyal a
döntések meghozatala során.
3.5. A LÉGIKÖZLEKEDÉS VÁLASZTÁSÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
Amint a 3.2. fejezetben rámutattam, a légiközlekedés igénybe vétele akkor célravezető, ha
a keletkező haszon meghaladja a ráfordításokat. Jelen fejezetben a lehetséges mértékig
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számszerűsítem a légiközlekedéshez kapcsolódó ráfordításokat és az utazás során
megjelenő előnyöket. Jelen pontban bemutatott példa során a hazai gyakorlatot figyelembe
véve forintban adom meg az utazással kapcsolatos ráfordításokat. A bemutatott példa
egyszeri utazásra vonatkozik. Elsőként a távolság szempontjából változó összetevőket
vizsgálom, majd rátérek a távolságtól független összetevőkre.
3.5.1. Az utazási távolságtól és utazási időtől függő tényezők
A légiközlekedés által a használó számára megjelenő elsődleges pozitív hatásként az
utazás lehetőségének biztosítása, illetve az utazási idő rövidítése tekinthető. A pozitív hatás
azonban csak abban az esetben jelentkezik, ha alternatív közlekedési eszközzel nem, vagy
csak hosszabb idő alatt hajtható végre az utazás.
Budapest és a 24. táblázatban szereplő 28 nagyváros között hasonlítottam össze a közúti,
(személygépkocsi használatával) a vasúti, és a légi közlekedési módok időszükségleteit.
A városok légvonalban mért távolsága 219 és 2855 km között alakul. Ennél rövidebb
távolság esetén jelenleg nincs menetrend szerinti légi közlekedés, az ezt meghaladó
távolságok estén pedig a következőkben felsorolt vizsgálati szempontok alapján igen
jelentős a légiközlekedés versenyelőnye. A városok megválasztása során fontos szempont
volt a repülőtér léte, illetve az, hogy Budapestről repülőgéppel lehetőleg átszállás nélkül
elérhetőek legyenek.
24. táblázat:
Budapest és a vizsgált nagyvárosok távolsága légvonalban
[forrás: www.earth.google.com]

város

távolság

város

(km)
Bécs
Debrecen
Ljubljana
Split
Velence
Varsó
Berlin
Kisinyov
Stuttgart
Milánó
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219
221
393
480
576
588
706
737
780
810

távolság

város

(km)
Róma
Zürich
Várna
Kijev
Luxemburg
Koppenhága
Athén
Amszterdam
Párizs
Stockholm

810
810
830
898
997
1011
1107
1166
1266
1333

távolság
(km)

Isztambul
London
Moszkva
Szentpétervár
Manchester
Dublin
Madrid
Malaga

1375
1470
1566
1810
1842
1895
2066
2855
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Elsőként az utazások nettó időtartamát gyűjtöttem össze, amelyeket a közösségi
közlekedés tekintetében a közzétett menetrendek, internetes útvonaltervező programok és a
légitársaságok ajánlatai tartalmazzák.2 Utazási időként azonban az utas szempontjából
releváns, bruttó utazási időt célszerű vizsgálni. Személygépkocsival történő utazás teljes
időtartamát az útvonaltervező adatai tartalmazzák. A bruttó utazási idő szabadidős és
vállalati célú utazások esetén vasút és légiközlekedés igénybe vételével egyaránt a (28)
képlet szerint alakul:

(28)

Tbr/v = Tki + Ttart + Tn + Ttáv + Tcél

ahol:
Tblk/v:

bruttó utazási idő vasúton / légiközlekedés igénybe vételével [perc];

Tki:

repülőtérre / vasútállomásra jutás [perc];

Ttart:

repülőtéren / vasútállomáson tartózkodás [perc];

Tn:

nettó utazási idő [perc];

Ttáv:

repülőtérről / vasútállomásról kijutás [perc];

Tcél:

repülőtérről / vasútállomástól célhelyre jutás [perc].

A nettó utazási időt légiközlekedés tekintetében (28) alapján 205 perccel bővítettem, amely
a következőket tartalmazza:
–

repülőtérre jutás időszükséglete: 60 perc. Ezt az időintervallumot elsősorban a
budapesti telephelyű szervezetek miatt határoztam meg. Budapest belvárosából
átlagosan ennyi idő alatt érhető el személygépkocsival a Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér;

–

repülőtéren tartózkodás időszükséglete: 60 perc. A légijáratok indulása előtt
általában legalább egy órával korábban meg kell jelenni a repülőtéren a check-in,
védelmi ellenőrzés, útlevélvizsgálat és a beszállás lebonyolítása érdekében. Több
célország (pl. Izrael, Egyesült Államok) esetében a szigorúbb védelmi intézkedések
miatt már 120 perccel korábban meg kell jelenni a repülőtéren;

–

légijárműből kiszállás, repülőtérről kijutás: 25 perc. Az időintervallum 15 és 60
perc között határozható meg. Átlagos, tapasztalati értékként kerül meghatározásra a
25 perc;

2

vasúti időszükséglet adatai: www. reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en, www.elvira.hu, közúti utazáshoz
kapcsolódó idő kalkuláció: www.viamichelin.com; légiközlekedés adatai: www.malev.hu és
www.pelican.hu.
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repülőtérről célhelyre jutás időszükséglete: 60 perc. Általában ennyi idő alatt a
leggyakoribb célrepülőterek esetében elérhető a célhely is. A vizsgálat az üzleti
utazásokra terjed ki, amelyek során a célhely elérése általában tömegközlekedéssel
vagy taxival történik, így nem vizsgálom a célhelyen történő autóbérlés esetét.

A vasút tekintetében is növelni kell a nettó utazási időt, ennek mértéke jelen esetben 95
perc, a következők szerint:
–

vasútállomásra jutás időszükséglete: 30 perc. Az idő szintén a budapesti telephelyű
szervezetek miatt került meghatározásra. A belvárosból 30 perc alatt valamennyi
budapesti pályaudvar elérhető;

–

állomáson tartózkodás időszükséglete indulás előtt: 15 perc. Ennyi idő alatt
kényelmesen elérhető az állomás távoli pontján lévő szerelvény is. Az
időszükséglet azonban nem tartalmazza a menetjegy vásárlásának idejét;

–

állomás elhagyása célhelyen: 10 perc;

–

az állomásról célhelyre jutás: 40 perc.

Fenti feltételek figyelembe vételével Budapest és a nagyvárosok közötti utazási idő

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
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0

személygépkocsi
vasút

2066

1842

1566

1375

1266

1107

997

830

810

780

706

576

393

repülő

221

Utazási idő ( perc)

szükségletét közlekedési módonként csak oda utazást vizsgálva a 17. ábra szemlélteti.

Távolság (km)
17. ábra: Budapest és a vizsgált nagyvárosok közötti utazási idő közlekedési módonként
[forrás: saját szerkesztés]

A 17. ábráról leolvasható, hogy a személygépkocsi használata az első három vizsgált
célállomás (Debrecen – 221 km, Bécs – 219 km, Ljubljana – 393 km) esetén kedvezőbb az
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utazási idő szempontjából. A személygépkocsival történő utazás három jelentős kiugrás
(Isztambul – 1910 km, Moszkva – 2047 km, Szentpétervár – 2054 km) esetében figyelhető
meg, amelynek indoka a nyugat-európai és a kelet-európai közúti hálózat eltérő
viszonyaira vezethető vissza. A fentebb jelzett bruttó utazási idő feltételek mellett pedig a
vasút Budapest – Debrecen illetve Budapest – Bécs viszonylatban közel azonos (3 illetve
13 perccel hosszabb utazási idő). A légiközlekedési adatsort vizsgálva több helyen a
függvény helyi maximuma látszik (Ljubljana – 393 km, Split – 480 km, Luxemburg – 997
km, Stockholm 1333 km, Manchester – 1842 km, Malaga – 2855 km), ennek indoka, hogy
ezekre a célállomásra nincs közvetlen repülőjárat, az átszállási idő növeli meg az utazás
teljes időszükségletét, és töri meg a függvényt. A legegyenetlenebb a vasút út – idő
függvénye, amely a vasúti infrastruktúra eltérő kialakítására, állapotára és a többszöri
átszállásra vezethető vissza.
Fentiek alapján megállapítható, hogy csak az utazási időt tekintve a vizsgált célállomások
esetében 393 km távolságú utazások fölött kedvezőbb a légiközlekedés igénybe vétele.

3.5.2. Az utazási tarifától függő tényezők
A közlekedési mód választást az utazási idő mellett szintén jelentősen befolyásoló tényező
az utazási tarifa. Az vizsgált célállomások tekintetében a távolság függvényében az utazási
tarifák3 a 18. ábra szerint alakulnak. A tarifák meghatározása során a légiközlekedés
tekintetében a repülőjegy árak, és a repülőtéri illetékek figyelembe vétele történt. Vasúti
közlekedés esetén a menetjegy és az esetlegesen szükséges pótjegy ára valamint a
kétszemélyes hálókabin igénybe vételét vizsgáltam. Közúti közlekedés esetében az
üzemanyag költség, az út, híd és komp díjak kerültek összegzésre. Az ár mindhárom
közlekedési mód esetében az oda-vissza útra vonatkozik. A személygépkocsival
kapcsolatos adatokat a 25. táblázat foglalja össze.
25. táblázat:
A személygépkocsival történő utazás jellemzői
[forrás: saját szerkesztés]

személygépkocsi jellege
üzemanyag
fogyasztás autópályán
üzemanyag átlagos ára
adatok forrása

sedan
benzin
11 L
1,5 EUR /L
[via11]

3

közúti utazáshoz kapcsolódó költség kalkuláció: www.viamichelin.com; repülőjegy árak: www.malev.hu és
www.pelican.hu.
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távolság légvonalban (km)
18. ábra: Budapest és a vizsgált nagyvárosok közötti utazási tarifák közlekedési módonként
[forrás: saját szerkesztés]

A 18. ábra elemzése során megfigyelhető, hogy a személygépkocsival történő utazás
esetén az utazási távolsággal közel egyenes arányban növekszik az utazás költsége. Helyi
maximum Róma (71.270 Ft) esetében tapasztalható, az Olaszországra jellemző magas
autópálya díjak miatt. A repülőjegyek átlagos árának meghatározása az alacsony díjtételű
légitársaságok színre lépése óta igen nehéz, ugyanis a verseny következtében már szinte
valamennyi „nemzeti légitársaság” árul igen kedvező árú jegyeket, az utazási távolságtól
függetlenül. A vizsgálatban az átlagos, nem az akciós repülőjegy árakat vettem figyelembe,
a látható helyi maximumok Kisinyov (96.400 Ft) Koppenhága (149.100 Ft), Luxemburg
(83.727 Ft), Athén (127.600 Ft), és Amszterdam (95.100 Ft) esetében jelennek meg.
Fentiek alapján a vizsgált desztinációk esetében megállapítható, hogy az utas számára
személygépkocsival történő utazás költsége arányos az utazás távolságával, a
légiközlekedés és a vasút költsége azonban nem lineárisan függ az utazás távolságától.
3.5.3. Az utazó személyek számától függő tényezők
A légiközlekedés igénybevétele során általánosan kijelenthető, hogy az utazási költség a
szállítandó személyek számával arányosan többszöröződik. Nem vizsgálom a légi és
vasúttársaságok csoportos kedvezményeit, ill. ha a vállalat külön megállapodásban
rögzített kedvezményekkel rendelkezik a légitársaságnál vagy az utazási irodánál. Ez
utóbbi előfordulhat kormányzati szervek, vagy nagyvállalatok esetében, de a vizsgálat
során ezzel nem számolok.
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Személygépkocsival történő utazás esetén általánosságban kijelenthető, hogy az utazási
költségek a személyek számától függetlenül állandóak, jóllehet a nagyobb terhelés miatt az
üzemanyag fogyasztás kis mértékben növekszik.
A szabadidős és vállalati célú utazások esetében a közlekedési módok közötti választás
visszavezethető az utazási tarifák közötti választásra. A vállalatok esetében azonban
figyelembe kell venni az utazási időhöz kapcsolódó költségeket is, ezeket jelen esetben
azonosítom a bruttó munkabérrel és járulékaival. A 26. táblázat szemlélteti a bruttó
munkabérek percben kifejezett költségeit a vállalat szempontjából.
26. táblázat:
Bruttó munkabérek percben kifejezett költségei
[forrás: saját szerkesztés]

bruttó
munkabér
(Ft)
500000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

vállalkozást
terhelő járulék
(Ft)
142500
171000
228000
285000
342000
399000
456000
513000
570000

összesen
(Ft)
642500
771000
1028000
1285000
1542000
1799000
2056000
2313000
2570000

wi
munkadíj/perc
(Ft/perc)
43,18
51,81
69,09
86,36
103,63
120,90
138,17
155,44
172,72

A 26. táblázatban a bruttó munkabérek a versenyszférában elfogadott középvezetői szintű
bértől a top management béréig terjednek. A vállalkozást terhelő járulékok a 2010. évre
vonatkozó 24,0%-os nyugdíjjárulék, a 3%-os munkaadói járulék és az 1,5 %-os
szakképzési hozzájárulás figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A munkadíj/perc
hányados a 31 napos hónap napi 8 munkaórával (egy munkaóra 60 perc) került számításra.
Fentiek figyelembe vételével vállalati célú utazások esetén a (29) szerinti összefüggés
határozható meg a személygépkocsi használatával kapcsolatos ráfordítások tekintetében:

(29)

=

)

ahol:
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: az adott évben végrehajtott n számú, személygépkocsival történő utazás
teljes ráfordítása [USD/év];
Ca:

a személygépkocsival történő i. utazás üzemanyag, karbantartás,
értékcsökkenés, biztosítás, adó és útdíj költsége [USD/utazás];

Ta:

a személygépkocsival történő i. utazás időtartama percben [perc/utazás];

wi:

i. utas átlagos munkabére percben [USD/perc];

Csz:

az i. utazás szállás költsége [USD].

Szabadidős célú, egyéni utazások esetében a (29) képletből a Ta * wi tényező kevésbé kerül
figyelembe vételre, a saját autóval kapcsolatos ráfordításokat (a képletben Ca) azonban itt
is érdemes tekintetbe venni.
Fentieknek megfelelően vasúttal és légiközelekedés igénybevételével történő utazásokkal
kapcsolatos ráfordítások a (30) szerint összegezhetők:
(30)
ahol:

=

)

: az adott évben végrehajtott n számú repülőgéppel / vasúttal történő
utazás teljes költsége [USD/utazás/év];
Cr/v:

a repülővel / vasúttal történő i. utazás költsége (repülőjegy + illetékek)
[USD/utazás];

Tbr/v:

a repülőgéppel / vasúttal történő i. utazás bruttó időtartama percben
[perc/utazás].

A 19. ábra a távolság függvényében ábrázolja a vállalat számára felmerülő teljes utazási
költséget egy személy egy alkalommal történő utazása esetén személygépkocsival, illetve
repülőgéppel végrehajtva 500 000, 1 600 000 és 2 000 000 Ft bruttó munkabérek esetén.
A 19. ábráról látható, hogy a vizsgált desztinációkban különböző bérszintek esetében eltérő
a légiközlekedés választásának preferenciája. Valamennyi vizsgált bruttó kereset mellett
Split-ig (480 km) a személygépkocsival történő közlekedés a kedvezőbb. Velencébe (576
km), és távolabbi területekre történő utazás alkalmával azonban valamennyi bruttó
munkabér mellett a légiközlekedés választása az optimális.
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A regresszió számítást 500 ezer forintos munkabéreket figyelembe véve végeztem el, a
regressziós egyenesek a 19. ábrán feltüntetésre kerültek. A regressziós egyenletek és
korrelációs együtthatók az alábbiak:
a) vasút: y = 13.315x + 15.088;

r2 = 0,8472

b) közút: y =8.427,5x + 37.191

r2 = 0,8513

c) légiközlekedés: y = 1.848,7x +83.175

r2 = 0,3037

Az eredmények alapján látható, hogy 500 ezer forintos munkabért figyelembe véve a
vizsgált távolságokon a vasút és a közút esetén szoros összefüggés áll fenn a távolság és az
utazás költsége között, míg légiközlekedés esetében az utazási távolság és az utazási
költség közötti kapcsolat gyenge. A légiközlekedés esetében az árképzés ugyanis nem
teljesítményarányos, a tarifák kialakítása során a légitársaságok ún. stratégiai árképzést
alkalmaznak.

BME Ph.D. – 2011

108

Selymes Péter Krisztián

A légi személyszállítás értékképzési folyamatának modellezése

1200000,00

utaztatás költsége [Ft]

1000000,00

800000,00

600000,00

400000,00

200000,00

2855

2066

1842
Manchest
.
1895

1810

1566

1375
Isztambul
1470

1333

1266

1107
Athén
1166

1011

997

898

830
Várna

810

810

780
Stuttgart
810

737

706

576
Velence
588

480

393

219

Bécs

221

0,00

távolság *km+

szgk. 500 000 Ft/hó

repülő 500 000 Ft/hó

szgk. 1 600 000 Ft/hó

repülő 1 600 000 Ft/hó

szgk. 2 000 000 Ft/hó

repülő 2 000 000 Ft/hó

vasút 500 000 Ft/hó

vasút 1 600 000

vasút 2 000 000

Lineáris (szgk. 500 000 Ft/hó)

Lineáris (repülő 500 000 Ft/hó)

Lineáris (vasút 500 000 Ft/hó)

19. ábra: A vállalat számára felmerülő költségek közlekedési módonként egy személy utazása esetén különböző bérszínvonal mellett
[forrás: saját szerkesztés]
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3.5.4. Az utazási távolságtól független és részben független tényezők
Az elérni kívánt úti cél távolságától függetlenül az utazás során vizsgálni szükséges, hogy
az érintett munkatárs rendelkezik-e jogosítvánnyal, saját autóval, vagy a vállalat ad
számára autót, esetleg gépkocsivezetőt. Ez utóbbi esetben már a gépkocsivezető bérével
is számolni szükséges, amely alapján a 19. ábrán szereplő függvényeket újra kell értékelni.
Amennyiben az utazó nem rendelkezik személygépkocsival és ezt a vállalat sem nyújtja
számára, a légiközlekedés és a vasút igénybe vétele mellett dönthet az utaztató. A
légiközlekedés igénybe vétele Kisinyovtól (737 km) mindenképpen kedvezőbb, így a
vállalat vélhetően e mellett dönt. Előfordulhat azonban, hogy az érintett munkatárs
kifejezetten fél a repüléstől (szélsőséges esetben fóbia is kialakul), ekkor a vasút marad a
megfelelő összeköttetés.
Az egészségi állapot is részben független az utazási távolságtól. Több mint három órás
utazás személygépkocsival igen fárasztó, főleg ha a visszautazás is aznap történik. Az ilyen
távolságra történő vezetés jelentősen csökkentheti a munkatárs koncentrációs képességét,
az aznapi, sőt a következő napi munka hatékonyságát is.
Több esetben az időjárás és a meteorológiai körülmények valamennyi gazdaságossági
számítást keresztül húznak. Az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörése napokra
megbénította Európa légiközlekedését, a szükséges utazásokat személygépkocsival,
vasúton vagy távolsági autóbusszal esetleg hajóval lehetett megtenni, vállalva az összes
kényelmetlenséget.
Amennyiben több napos, adott célországban több területen történő üzleti utazásra kerül
sor, sok esetben alkalmasabb a személygépkocsi használata.
3.6. AZ ÉRTÉKKÉPZÉS SZÁMSZERŰSÍTÉSE
3.6.1. A szabadidős célú utazások során megjelenő értéknövekmény
A fogyasztó teljes bevétele szempontjából a légiközlekedés hatásait a 3.1. pontban a
rendelkezésre álló munkavégzésre és a szabadidő felhasználására alkalmas időkeret
bővülésével, ill. a rendelkezésre álló anyagi javak utazás és kapcsolódó költségek
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csökkenésével értékeltem. Ismertettem, hogy a szabadidős utas teljes bevételkészlete az
időmegtakarítás miatt a munkabérrel arányosan növekszik, amennyiben a szabadidő értékét
azonosnak tekintjük a munkaidő értékével. Bemutattam a szabadidős és az egészségügyi
utazások csoportjait, ráfordításait és légiközlekedés igénybe vételével megjelenő
hasznosságot, ennek során megemlítettem a munkaerő újratermeléséből származó
hasznosságot.
Amennyiben az alkalmazott a regenerálódásra felhasználandó szabadságot sorozatosan az
életszínvonala megtartás érdekében vállalt munkák elvégzésére használja fel, jelentősen
csökken a fáradtságtól eredően a munkahelyi teljesítménye, gyakrabban lesz beteg, kiesik a
munkából. A nyolcvanas évek közepétől a családok anyagi szempontok miatt az üdülést és
pihenést luxusfogyasztásnak tekintették, és elsőként mondtak le a szabadság üdülésre való
felhasználásának lehetőségéről. Következményei az alacsony munkateljesítményeken túl a
népesség egészségügyi mutatóiban is észlelhetőek voltak. A hosszú távú fokozott érzelmi
megterhelés, kedvezőtlen stressz hatások következtében létrejövő fizikai-érzelmi-mentális
kimerülés, a kiégési szindróma (burnout) tünet együttes szintén felléphet a szükséges
rekreáció sorozatos elmaradásával.
A rekreáció azonban nem tekinthető luxusnak. Ennek következtében lehetőség nyílik a
feltöltődésre, és így a további munkavégzés hatékonyságának megőrzésére, sőt a
konferencia célú utazás esetében az ismeretek bővítésére, ezáltal a munkavégzés
hatékonyságának növelésére.
A légiközlekedés igénybe vétele fenti összefüggésekre tekintettel az utas teljes
bevételkészletét a (31)-ben szereplő képlet szerint alakítja (8) formulát felhasználva egy
utazás alkalmával:

(31)

Hflk = w*Tm + w*Tsz + ΔT*w + D + w*Tm*ΔMh – ∑R

ahol:
Hflk:

a légiközlekedés igénybe vételével a (fogyasztó) szabadidős utas teljes
bevétel készlete [USD];

w:

munkabér [USD/óra];
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Tm:

a munkával eltöltött idő [óra];

Tsz:

szabadidő [óra];

ΔT:

időmegtakarítás mértéke [óra];

D:

rendelkezésre álló anyagi javak [USD];

ΔMh:

a munkavégzés hatékonyságának növekedése;

∑R:

utazáshoz tartozó összes ráfordítás teljes költsége (pl. tarifa, jegyvásárlás,
repülőtérre kijutás, szállás, stb.) [USD].

A képlet szerint a munkavégzésből származó jövedelem összefüggésben áll a munkavégzés
hatékonyságával. Jóllehet a bevételek nem minden esetben állnak közvetlen kapcsolatban a
hatékonysággal, és állandó hatékonysági szinten történő munkavégzésre is legfeljebb a
gépek képesek, amennyiben a hatékonysági szint tartósan alacsony, a munkáltató megválik
a munkavállalótól.
Egy egyszerű példát tekintve, Budapestről induló, Athénban 2*-os szállodában 7 éjszakát
tartalmazó félpanziós üdülés kellő feltöltődést nyújthat a következő feltételekkel:
–

utazás és szállás költsége 120.000 Ft;

–

utas munkabére: 200.000 Ft/hó = 20,8 Ft/perc (napi 8 óra, 20 napon keresztül);

–

a bruttó utazási idő repülővel 2*325 = 650 perc;

–

utazási idő autóval: 2*945 = 1890 perc;

–

időmegtakarítás mértéke: 1890-650 = 1240 perc;

–

munkával töltött idő: 9600 perc (napi 8 óra, 20 napon keresztül);

–

az utas rendes szabadságát használja fel az utazásra;

–

feltöltődés mértéke, munkavégzési hatékonyság javulása: 15%.

A fogyasztó bevételkészletének, teljes hasznának változása (32) szerint:

(32)
ahol:

ΔH= w*Tm*ΔMh + ΔT*w – ∑R

ΔH: a fogyasztó bevételkészletének változása;
ΔMh: a munkavégzés hatékonyságának változása.
Összegben: 20,8*9600*0,15 + 1.240*20,8 – 120.000 = -64.257Ft.
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A példa alapján látható, hogy a légiközlekedési igénybevételével, a rekreációra fordított
összeg az első hónapban financiálisan nem térül meg. Azonban, ha figyelembe vesszük,
hogy a munkavégzés hatékonyságának növelése több hónapon keresztül tart, látható, hogy
az utazással kapcsolatos ráfordítások már kevesebb, mint 4 hónapon belül megtérülnek.
Négy hónap alatt a hatékonyság növelés értéke ugyanis 119.808 Ft.
4*20,8*9600*0,15 + 1.240*20,8 – 120.000 = 25.600
Amennyiben ez a növekedési hatás több, mint 4 hónapig tart, az utazás már anyagi
tekintetben is pozitív eredménnyel jár. Természetesen a kikapcsolódás, nyugalom,
élményszerzés, egészségjavulás stb. elsősorban nem anyagi természetű haszonban
mérhetők.
A nemzetgazdasági jellemzőkkel kiegészített (10) képletet vizsgálva, egy szabadidős
utazás tekintetében a (33). képlet szerinti összefüggés alkalmazható:

(33)

– ∑R(i,j)

Hlk(i,j,k) = G(i,j)*

A számításhoz rendelkezésre álló adatokat a 27. táblázat tartalmazza. Fentiek alapján
megállapítható, hogy a szabadidős célú légiközlekedés átlagos értéke Magyarország
tekintetében 2010-ben 121. 702 Ft.
27. táblázat
Hsz vizsgálatához felhasznált paraméterek
[forrás: saját szerkesztés]

Jel

érték

forrás

Hlk(i,j,k)

0

feltétel: az utazás ne járjon ráfordítással

Gi,j

18800/10400

forrás: [Ind11]

α

1

(peremfeltételei: megtérülés: 4 hónap
hatékonyság növekmény: 15%
bruttó munkabér: 200.000 Ft/hó

∑R(i,j)

220000

A teljes ráfordítás: utazás és tartózkodás költsége

A GDP változásának függvényében Hsz értéke a 28. táblázat szerint változik.
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28. táblázat:
Hsz alakulása 1999-2010 között
[forrás: saját szerkesztés]

év

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Magyaro.
7,8
11,2
13,3
13,9
14,9
16,3
17,6
19,3
19,8
18,6
18,8
Világ
6,8
7,2
7,6
7,9
8,2
8,8
9,5
10,2
10
10,4
10,4
Hsz
191795 141429 125714 125036 121073 118773 118750 116269 111111 123011 121702

3.6.2. Az üzleti célú utazások értéknövekménye
Amint a 3.1. pontban rámutattam, az üzleti célú utazások tekintetében a légiközlekedés
kiemelkedő szerepe a gyors, időben történő reagálás képességében rejlik. Ha például
beszerzésről van szó, hatásai megjelennek a nyersanyag, alkatrész, pótalkatrész maximális
hasznosságot jelentő beszerzési időponthoz legközelebbi idő biztosításával, elkerülhető
általa a hosszú termelés kiesés és a magas raktározási költségek.
Az utazási típusok vizsgálata esetén kiemeltem az időmegtakarításból és a beszerzés
árkülönbözetéből származó haszon mellett a helyszínen történő időbeli reagálásból,
helyszíni ellenőrzésből származó hasznot, amely a vállalatok közötti kooperáció és a
technológiai együttműködések alapja.
A 3.5.3. pontban rámutattam, hogy a bruttó utazási időt figyelembe véve különböző
munkabér szinteken a vizsgált célállomások tekintetében mely esetekben optimális a
légiközlekedés igénybe vétele. Megállapítottam, hogy Split-ig (480 km Budapesttől) a
személygépkocsival történő utaztatás az ideális a legmagasabb vizsgált, 2.000.000 Ft-os
bérszinten is. Megállapítottam továbbá, hogy az úthálózat és a vasúti közlekedés
kiépítettsége és színvonala is befolyásolja a módválasztást, ugyanis a jól kiépített úthálózat
miatt még Luxemburgba (997 km Budapesttől) is érdemesebb személygépkocsival
utaztatni az 500.000 Ft bruttó munkabérrel rendelkező alkalmazottat. A konkrét példa
esetében a következő feltételekből indulok ki:
–

célhely: Luxemburg,

–

távolság: 997 km;

–

utazási idő autóval (ta): 631 perc (bruttó utazási idő 1 út);

–

utazási tarifa autóval (Ca): 82.600 Ft (oda-vissza út);

–

munkaidő kiesés autóval (tka): 780 perc (2 munkanap, amelyből 3 órát tölt az
üzletkötéssel: 13 óra);
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–

utazási idő repülővel (tbr): 415 perc (bruttó utazási idő) 1 út;

–

munkaidő kiesés repülővel (tkr): 300 perc (1 munkanap, amelyből 3 órát tölt
üzletkötéssel: 5 óra);

–

utazási tarifa repülővel (Cr): 91.502 Ft;

–

munkaerő költség (w): 43,18 Ft/perc (500.000 Ft-os havi bruttó munkabért és
járulékait figyelembe véve);

–

szállás költség (Csz): 25.000 Ft.

–

Utazással elérhető eredmény (alacsony becslés): Bua = 100.000 Ft
(közepes becslés): Buk = 150.000 Ft
(magas becslés): Bum = 200.000 Ft

Személygépkocsival történő utazás ráfordításai (29) képlet alapján:
∑Ra = 82.600 + 631*2*43,18 + 780*43,18 + 25.000 = 195.773 Ft
Repülővel történő utazás ráfordításai (30) alapján:
∑Rr = 91.502 + 415*2*43,18 +300*43,18 = 140.295 Ft
Bu-kat vizsgálva megállapítható, hogy az utazás végrehajtásához kötődő bevételek
légiközlekedés igénybe vételével már közepes becslésű érték esetén is meghaladják a
ráfordításokat, azonban személygépkocsival történő utazás esetén még magas becslésű
bevétel esetén is alig haladják meg.
A nemzetgazdasági jellemzőkkel kiegészített (10) képletet vizsgálva, egy üzleti utazás
tekintetében a (34). képlet szerinti összefüggés alkalmazható:

(34)

Hlk(i,j,k) = G(i,j)*

– ∑R(i,j)

A számításhoz rendelkezésre álló adatokat a 29. táblázat tartalmazza. Fentiek alapján
megállapítható, hogy az üzleti célú légiközlekedés átlagos értéke Magyarország
tekintetében 2010-ben 77.610 Ft.
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29. táblázat
Hü/á vizsgálatához felhasznált paraméterek
[forrás: saját szerkesztés]

Jel

érték

forrás

Hlk(i,j,k)

0

feltétel: az utazás meghozza az elvárt eredményt

Gi,j

18800/10400

forrás: [Ind11]

β

1

(peremfeltételei: bevétel: 150.000 Ft
utazás időtartama: 1 nap
bruttó munkabér: 500.000 Ft/hó

∑R(i,j)

A teljes ráfordítás: utazás és tartózkodás költsége

140295 Ft

A GDP változásának függvényében Hsz értéke a 30. táblázat szerint változik.
30. táblázat:
Hü/á alakulása 1999-2010 között
[forrás: saját szerkesztés]

év

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Magyaro.
Világ

7,8
6,8
122308

11,2
7,2
90189

13,3
7,6
80168

13,9
7,9
79736

14,9
8,2
77209

16,3
8,8
75742

17,6
9,5
75727

19,3
10,2
74145

19,8
10
70856

18,6
10,4
78444

18,8
10,4
77610

Hü/á

3.7. A MAKROGAZDASÁGI ÉS MIKROGAZDASÁGI ELEMZÉS KAPCSOLATA
A 2.2.6. pontban rámutattam, hogy a légiközlekedési ipar legfontosabb gazdasági hatásait a
szabadidős, üzleti és állami célú, valamint a konferencia, kulturális, vallási, sport és
general aviation célú utazások végrehajtásának elősegítésével, a többi iparágra gyakorolt
katalitikus hatása által fejti ki.
A Világbank adatai alapján 2009-ben összesen 2.270 millió utas szállítása történt [Wor11],
amely 1 hétre vetítve átlagosan 43 millió utas szállítását jelenti. A 3.4.1 pontban említett,
az Eurostat adatokból alapján vizsgált repülőterek közötti utasforgalom 85.779.189 fő
2009-ben (a világ teljes forgalmának 3,7%-a), amely egy hétre vetítve 1,63 millió utas
szállítását jelenti. Az EU teljes CO2 kibocsátásához 2005-ben a légiközlekedés 3%-os
mértékben járult hozzá [Biz05].
A makrogazdasági mutatókat tekintve a légiközlekedési ipar közvetlen, közvetett, indukált
és katalizált hatásokat tekintve 1.100 milliárd dollárral járul hozzá a világgazdaság GDPBME Ph.D. – 2011

116

Selymes Péter Krisztián

A légi személyszállítás értékképzési folyamatának modellezése

jéhez [Wor11]. Azt feltételezve, hogy ezen hozzájárulás az utasforgalommal arányos, a
vizsgált desztinációkon bonyolított forgalom 40,7 milliárd dollár bevételt generált 2006ban. Ez az érték egy hétre vetítve 0,78 milliárd dollár bevételt jelent. Az Izlandi
Eyaffyallayökkl vulkán kitörése a világban 7 nap alatt 7.000.000 utast érintett [Oef10],
ennek 23%-a a vizsgált desztinációk között egy hét alatt végrehajtott forgalom.
A 3.4.1 fejezetben felállított modell szerint az utazási idő, a célhely attraktivitás és az
utazás költsége határozza meg az utasok célhely választási döntéseit, amely
összefüggésben az utazási idő szabadidős célú utazások esetében 22%-os, üzleti célú
utazások esetében 56%-os súlyértékkel szerepel. Az izlandi vulkánkitörés következtében
az eljutási idő jelentősen megnövekedett, az utazások végrehajtása légi úton nem volt
lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a

képletben szereplő

=

idő

ellenállási tényező értéke gyakorlatilag a végtelenhez közelít, az utazás hasznossága ennek
alapján jelentősen csökken, gyakorlatilag a 0-val egyenlő.
Fentebb rámutattam, hogy a vizsgált desztinációk utasforgalmának kiesése a vulkánkitörés
következtében felmerülő teljes kiesés 23%-a. A vulkánkitörés következtében felmerülő
teljes GDP kiesést (4,2 milliárd dollár [Oef10]) ugyanezzel az aránnyal vetítve
megállapítható, hogy a vizsgált desztinációkon jelentkező GDP kiesés 0,96 milliárd dollár.
Az egy éves adatok alapján számított 0,78 milliárd dollár bevétel érték, és a vulkánkitörés
következményeként számított érték közötti különbségek a következőkre vetíthetők vissza:
–

a gyártó vállalatok rendelkezte az egy hetes kiesés átvészeléséhez szükséges
raktárkészlettel;

–

más közlekedési mód igénybe vételével a legszükségesebb szállítási feladatok
lebonyolíthatóak voltak (a vasúti közlekedés jelentősen profitált a légiközlekedés
kieséséből);

–

a halasztható üzleti utazások későbbi időpontban kerültek végrehajtásra, ill.
lebonyolításuk telekommunikációs kapcsolaton keresztül történt.

A repülőterek szerepét ismertető 2.1.3. fejezetben rámutattam, hogy a légiközlekedési
kapcsolat képes jelentősen elősegíteni az adott régió gazdasági fejlődését. A
mikrogazdasági modell alátámasztja ezt a megállapítást, hiszen a repülőtér jelenléte az
=
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csökkenéséhez vezethet, amely az üzleti utazások esetében a már említettek szerint 56%ban játszik szerepet a desztináció választási döntések meghozatala során.
A katalitikus hatásokat elemző 2.2.6. fejezetben ismertettem, hogy a légiközlekedés a
nemzetközi kereskedelem egyik fontos motorja, továbbá, hogy kiemelt szerepet játszik a
globalizálódó üzleti folyamatok támogatásában. Mindkét megállapítás igazolható a
mikorgazdasági elemzések során igazolt időmegtakarítás jelentőségével, továbbá a (32)
képletben szemléltetett /ΔH= w*Tm*ΔMh + ΔT*w – ∑R/, a vállalatok számára megjelenő
hasznosság növekedéssel.
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TEVÉKENYSÉG

EREDMÉNYEINEK

ÖSSZEFOGLALÁSA – ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÉS A
HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI
4.1. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1.

Feltártam a polgári légiközlekedés szereplőinek

makrogazdasági

szintű

kapcsolatrendszerét. Az összefüggések alapján felhasználásával meghatároztam a
polgári légiközlekedési hozzájárulását a bruttó hazai össztermékhez, továbbá
szerepét a munkahelyteremtésben. (Sel09, Sel11, ld. 1.3; 2.1 ill. 2.6 fejezet.)
1.1. A légiközlekedés makrogazdasági dimenzió szerinti értéke a társadalmi jólét fokozása
érdekében a légiközlekedés szereplői által teremtett többlet, amely magában foglalja ezen
többlet előállításába fektetett munkamennyiséget is, és ezen munkavégzés által generált
fogyasztást is.
1.2. A légiközlekedés kapcsolatrendszerét az 5. ábrával szemléltetem
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LÉGIKÖZLEKEDÉSI IPAR
(közvetlen hatások)

LÉGIKÖZLEKEDÉSI IPAR
KÖZVETLEN KISZOLGÁLÓI
(közvetett hatások)

Repülési szolgáltatók
Állami feladatok: Szabályozás, (irányítás), felügyelet

- Légitársaságok és
kiszolgáló vállalatok
- Repülőtér üzemeltető
vállalatok,
légiforgalmi
szolgáltatók
- Repülőtérhez
kapcsolódó vállalatok
(áruházak, éttermek,
szállodák)

- Üzemanyag, építő-, és
élelmiszeripari
vállalatok
- Gyártó vállalatok
- Üzleti szolgáltató
vállalatok

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI IPAR
ÉS A KÖZVETLEN
KISZOLGÁLÓK
FOGYASZTÁSA

Repülési ipar
Polgári légijármű és
alkatrész tervező-,
gyártó-, és karbantartó
vállalatok

(indukált hatások)
A fogyasztói javakat
előállító valamennyi
vállalat

A LÉGIKÖZLEKEDÉS ÁLTAL TÁMOGATOTT TERÜLETEK
(katalizált hatások)
Szabadidős
utazások

Üzleti / állami
utazások

Konferencia /
general aviation
/ sport utazások

5. ábra: A légiközlekedés hatásainak kapcsolatrendszere [forrás: saját szerkesztés]

1.3. A kutatás során megállapítottam, hogy a légiközlekedési ipar legfontosabb gazdasági
hatásait a közvetlen, közvetett és indukált hatásain túl a többi iparágra gyakorolt
katalitikus hatás által fejti ki, amelyek növekedését jelentősen elősegíti. Ezen katalitikus
hatások a szabadidős, üzleti/állami ill. a konferencia, kulturális, vallási, sport és general
aviation célú utazások létrejöttével valósulnak meg. Megállapítottam, hogy a
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légiközlekedési ipar 2007-ben a közvetlen, közvetett, indukált és katalizált hatásokat
együttvéve globálisan közel 29 millió munkahelyet teremtett, és 8%-kal hozzájárulva,
2.960 milliárd dollár összeggel növelte a világgazdaság GDP-jét.
1.4. A légiközlekedés nemzetgazdasági hasznát a következő csoportokra bontva összegzem
a munkahely teremtő képességét és bruttó hazai össztermékhez történő hozzájárulását is
figyelembe véve:
Hnemzgazd = HMh + HGDP + Hsz + Hü/á + Hk/g/s – E
ahol:
Hnemzgazd:

a

légiközlekedés

nemzetgazdasági

haszna

[pénzegység

–

a

légiközlekedés statisztikai adatai alapján USD];
HMh:

a légiközlekedés közvetlen, közvetett és indukált hatásainak munkahely
teremtő képessége [USD] – számításakor az adott országban teremtett
munkahelyek számának és az adott országban jellemző átlagkereset
USD-ban kifejezett szorzatát kell figyelembe venni;

HGDP:

a

légiközlekedés

közvetlen,

közvetett,

és

indukált

hatásainak

hozzájárulása a GDP-hez [USD];
Hsz:

a szabadidős utazások végrehajtásának megvalósításával megjelenő
katalizált hasznosság, amely magában foglalja a szabadidős utas
fogyasztásához és kiszolgálásához kapcsolódó munkahelyteremtést és
GDP-hez történő hozzájárulást is [USD];

Hü/á:

üzleti/állami utazások végrehajtásának biztosításával megjelenő katalizált
hasznosság, amelynek eleme az utazás következményeként létrejött
munkahelyteremtés és GDP-hez történő hozzájárulás [USD];

Hk/g/s:

a konferencia, kulturális, vallási, sport és general aviation célú utazások
végrehajtásának biztosításával megjelenő hasznosság, amely tartalmazza
az utazás lebonyolítása által generált munkahelyteremtést és GDP-hez
történő hozzájárulást [USD];

E:

a

légiközlekedés

externális

hatásai

[USD]

–

számításához

a

járműkilométerre vetített társadalmi externális határköltség szerinti
megközelítés alkalmazandó. A globális és lokális externális költségek
mellett a torlódások és késések költségeit, valamint a hajózó
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személyzetet és az utasokat közvetlenül érintő sugárterhelés hatásainak
következményeit is figyelembe kell venni.
1.5. A kialakított modell szerint a nemzetgazdaság valamennyi szereplője részesül a
légiközlekedés által biztosított előnyökben, azok a fogyasztók is, akik a légiközlekedési
szolgáltatásokat közvetlenül nem veszik igénybe. Ennek indoka kettős: egyrészt az üzleti
és az állami célú utazások hasznai nemzetgazdasági szinten is megjelennek, másrészt a
fogyasztók jobb minőségű, ill. kedvezőbb árú termékekhez juthatnak.
2. Kidolgoztam a légiközlekedés igénybevételével végrehajtott utazás során megjelenő
hasznosság mikrogazdasági szintű számítási módszerét. (Sel10c, ld. 3.2. fejezet)
2.1. Mikrogazdasági dimenzió szerint a légiközlekedési szolgáltatás értékét Carl Menger
jellemzését átvéve függetlenítem annak belső elemétől, és a fogyasztó számára adott
helyen és időpontban megjelenő hasznossággal azonosítom, amely alkalmas a fogyasztó
igényeinek kielégítésére.
2.2. A légiközlekedés igénybe vételével megjelenő, az utazó vagy utaztató számára
megjelenő hasznosságot adott évben, adott országban, a következőképpen összegezem:

Hlk(i,j,k) = G(i,j)*(A(k,i)*

+ B(k,i)*

+ C(k,i)*

)– ∑R(i,j,k)

ahol:
Hlk(i,j,k): i. évben, j. országban k. utazó vagy utaztató számára a légiközlekedés által
generált hasznosság [pénzegység – a légiközlekedés általános statisztikai
adatai alapján: USD];
G(i,j):

i. évben, j. ország átlagos GDP értéke/i. évben a világgazdaság átlagos GDP
értéke;

A(k,i):

k. utazó szabadidős célú utasainak száma i évben [db];

Hsz:

a szabadidős célú utazások átlagos hasznossága [USD];

α(i,j):

i. évben, j. országban a szabadidős utazás értékét befolyásoló tényező –
bruttó átlagkereset, átlagos munkavégzési hatékonyság növekedés, hatás
időtartama;

B(k,i):

k. utazó vagy utaztató üzleti célú utazásainak száma i évben [db];
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Hü/á:

üzleti és állami célú utazások átlagos hasznossága [USD/db];

β(i,j):

i. évben j. országban az üzleti célú utazások hasznosságát befolyásoló
tényező – utazás időtartama, utazó munkabére, utazással elért eredmény
mértéke;

C(k,i):

k. utazó vagy utaztató konferencia, kulturális, vallási, sport és general
aviation célú utazásainak száma i évben [db];

Hk/g/s:

a légiközlekedéshez közvetetten kapcsolódó, konferencia, kulturális, vallási,
sport és general aviation célú utazások végrehajtásának biztosításával
megjelenő hasznosság [USD/db];

γ(i,j):

i. évben j. országban a konferencia, kulturális, vallási, sport és general
aviation célú utazásokat befolyásoló tényező – munkabér, megszerzett
anyagi és szellemi javak mértéke;

∑R(i,j,k) i. évben j. országban, k fogyasztó által az utazások lebonyolításához, ill. a
termék vagy szolgáltatás beszerzéséhez kapcsolódó összes ráfordítás (pl.
utazás, szállás, tartózkodás, externális költségek.) Az externális költségek
számítási módja a 4.2.2.-ben rögzítettek szerint történik [USD/év].
2.3. Szabadidős utasok számára a légiközlekedés lehetőséget biztosít a munkavégzési
hatékonyság

növelését

elősegítő

feltöltődésre,

üzleti

és

állami

célú

utazások

lebonyolításának támogatásával pedig a gyors utazás során elérhető számos haszon
realizálására. A konferencia, kulturális, vallási, sport és general aviation célú utazások a
légiközlekedés által biztosított olyan további lehetőségek, amelyek az egyén, és a
társadalom számára egyaránt haszonnal járnak.
2.4. A képlet alátámasztása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján, ill. azokat
kiegészítve számítási példákkal teszteltem alkalmazhatóságát. Szabadidős célú utazások
tekintetében megállapítottam, hogy 500.000 Ft havi bruttó munkabérrel rendelkező utast
tekintve a légiközlekedés által biztosított 15%-os munkavégzési hatékonyság emelkedés
120.000 Ft értékű utazás 4 hónap alatt megtérül. 2010-re vonatkozóan a szabadidős célú
utazások általános hasznosságát 121.702 Ft-ban határoztam meg. Üzleti célú utazások
vizsgálatánál megállapítottam, hogy az utazással kapcsolatos ráfordítások a három
változatot tekintve már közepes becslésű haszon mellett megtérülnek. 2010-re vonatkozóan
az üzleti célú utazások általános hasznosságát 77.610 Ft-ban határoztam meg.
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3. A légi utasok desztináció választási szokásainak elemzésére alkalmas, döntést
támogató modellt állítottam fel a neoklasszikus közgazdaságtanból átvett, hasznosság
alapú Logit modellt továbbfejlesztve. (Sel10b, lásd 3.4. fejezet)
3.1. A többkritériumos hatástényezők kezelésére alkalmas modell alapján a repülőtér, mint
desztináció választás valószínűségét az alábbi alapképlettel jellemezem:

Pij =
ahol:
Pij: az i repülőtérről induló utasok j repülőtér választásának valószínűsége;
uij: az i repülőtérről induló utas j repülőtéren, ill. környezetében megjelenő
hasznossága.
A hasznossági függvény a döntési tényezők súlyozásával adható meg a következő általános
képlet szerint:

uij =
ahol:
sj: a j. döntési jellemző súlya;
sj: a j. döntési jellemző függvénye.
3.2. Szabadidős és üzleti célú utazásokra vonatkozóan meghatároztam 3. 1.-ben szereplő
hasznossági függvény szempontrendszerét, amely alapján az utazás valódi haszna a
súlyozott idő és utazási tarifa ellenállási tényezők, valamint a célhelyen, az utas számára
megjelenő súlyozott attraktivitás függvénye a következő képlet szerint:

=
ahol:
az utazási idő súlytényezője;

st :
:

az utazási költség súlytényezője;

sc :
:
sA:

az utazási idő ellenállás mátrixa;

az utazási költség ellenállás mátrixa;
az attraktivitás súlytényezője;
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:

a célrepülőtér ill. környezete vonzóképességének mátrixa;

:

hibatag.

A képletben szereplő ellenállási tényezők:

ahol:
: az utazás idő ellenállási tényezője [1/perc];
: az utazási idő i és j repülőterek között [perc], ill.

ahol:
: az utazás tarifa ellenállási tényezője [1/USD];
: az utazási tarifa i és j repülőterek között [USD].
3.3. A modell alkalmazásával Európán belül 180 desztináció statisztikai adatait elemezve
és a hibát a legkisebb négyzet módszerével minimalizálva megállapítottam a szabadidős és
az üzleti célú utasok preferenciái eltérésének mértékét. A szabadidős célú utazó döntéseit
39%-ban a célhely attraktivitása, 35 %-ban az utazási tarifa, 26%-ban pedig az utazási idő
határozza meg. Üzleti célú utazások esetében jelentős mértékben, 59%-ban az utazási idő,
21%-ban a célhely attraktivitása és 20%-ban az utazási tarifa határozza meg.
4. Összefüggésrendszert fejlesztettem ki az utazók közlekedési mód választást
befolyásoló

döntési

tényezőinek

azonosítására,

amelynek

felhasználásával

meghatároztam a légiközlekedés igénybevételének peremfeltételét. (Sel10a, lásd 3.5.
fejezet)
Az utazási módok közötti választást az utazás teljes ráfordításának vizsgálatára vezettem
vissza. A személygépkocsival történő utazás teljes ráfordítása éves szinten a következő
képlet szerint alakul:

=

)

ahol:
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: az adott évben végrehajtott n számú, személygépkocsival történő utazás
teljes ráfordítása [USD/év];
a személygépkocsival történő i. utazás üzemanyag, karbantartás,

Ca:

értékcsökkenés biztosítás, adó és útdíj költsége [USD/utazás];
Ta:

a személygépkocsival történő i. utazás időtartama percben [perc/utazás];

wi:

i. utas átlagos munkabére percben [USD/perc];

Csz:

az i. utazás szállás költsége [USD].

A repülőgéppel vagy vasúttal történő utazás teljes ráfordítása az alábbi képlet szerint
összegezhető:

=

)

ahol:
: az adott évben végrehajtott n számú repülőgéppel / vasúttal történő utazás
teljes költsége [USD/utazás/év];
Cr/v:

a repülővel / vasúttal történő i. utazás költsége (repülőjegy + illetékek)
[USD/utazás];

Tbr/v:

a repülőgéppel / vasúttal történő i. utazás bruttó időtartama percben
[perc/utazás].

4.1. A közlekedési mód választást befolyásoló tényezőkhöz mennyiségi adatokat rendelve
megállapítottam, hogy az utazási tarifa mellett a bruttó utazási idő és az utas
jövedelemszintje is befolyásolja az optimális közlekedési mód megválasztását. Célhely
választástól független tényezőként az utas gépjármű vezetési képességét, a repüléshez való
viszonyát és az utas egészségi állapotát azonosítottam.
4.2. 28 európai célállomás tekintetében a közúti, vasúti és légi közlekedési módokat
összehasonlítva három jövedelemszint mellett megállapítottam, hogy 576 km-től a
légiközlekedés gazdaságosabb a személygépkocsival és vasúttal szemben valamennyi
jövedelemszint esetén. A vizsgálat eredményeit a 19. ábra szemlélteti.

BME Ph.D. – 2011

126

Selymes Péter Krisztián

A légi személyszállítás értékképzési folyamatának modellezése

A regresszió számítást 500 ezer forintos munkabéreket figyelembe véve végeztem el, a
regressziós egyenesek az ábrán feltüntetésre kerültek. A regressziós egyenletek és
korrelációs együtthatók az alábbiak:
a) vasút: y = 13.315x + 15.088;

r2 = 0,8472

b) közút: y =8.427,5x + 37.191

r2 = 0,8513

c) légiközlekedés: y = 1.848,7x +83.175

r2 = 0,3037

Az eredmények alapján látható, hogy 500 ezer forintos munkabért figyelembe véve a
vizsgált távolságokon a vasút és a közút esetén szoros összefüggés áll fenn a távolság és az
utazás költsége között, míg légiközlekedés esetében az utazási távolság és az utazási
költség közötti kapcsolat gyenge. A légiközlekedés esetében az árképzés ugyanis nem
teljesítményarányos, a tarifák kialakítása során a légitársaságok ún. stratégiai árképzést
alkalmaznak.
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19. ábra: A vállalat számára felmerülő költségek közlekedési módonként egy személy utazása esetén különböző bérszínvonal mellett
[forrás: saját szerkesztés]
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4.2. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI, KITEKINTÉS
A disszertációban a makrogazdasági elemzés során alkalmazott és továbbfejlesztett
módszerek és eredmények alkalmasak a légiközlekedés globális szerepének azonosítására
és időbeli változásának követésére. A módszerrel a világgazdaságban betöltött szerepen túl
értékelni lehet a légi személyszállítás és a kapcsolódó iparág jelentőségét országonként
összehasonlítva is. A makrogazdasági elemzés eszközei és eredményei támogatást
nyújthatnak a 10 éves hazai légügyi stratégia kialakításához, amely az idei év folyamán
véglegesítésre kerül.
A mikrogazdasági szerepet értékelő és elemző módszerek alkalmasak a vállalati döntések
előkészítésére: a napi szinten végrehajtott közép- és hosszú távú utazások ugyanis
hatékonyan támogatják a globális, nemzetközi piacon versengő vállalatok iparági és üzleti
kapcsolatait. Ezek költségének optimalizálása elősegíti a vállalatok versenyképességének
növelését, kiadásainak csökkentését.
A mikrogazdasági vizsgálat eredményei támogathatják továbbá a szabadidős utasok
döntéseit, az optimális célhely választás számukra is a pihenés nagyobb hatékonyságát
biztosítja. A célhely választást befolyásoló tényezők azonosítása a légitársasági stratégiák
kialakításának is alapja lehet, olyan optimális útvonal struktúra kialakítását segítheti, amely
a legnagyobb kihasználtságú járatokat biztosítja.
Az

értekezésben

végrehajtott

elemzések,

számítások

alapján

a

légiközlekedés

fejlesztésével kapcsolatosan az alábbi javaslatokat, megállapításokat teszem:
-

a

járatok

kihasználtságának

növekedését

eredményezi

a

közlekedési

munkamegosztásban a légiközlekedés szerepének pontos azonosítása;
-

az externális hatások miatt nem célszerű a desztinációk közötti frekvencia
növelése, hanem nagyobb kapacitású repülőgépek üzemeltetése célravezető nagy
load factorral;

-

a jegyárak kialakításakor célszerű az üzleti és szabadidős utasok eltérő
preferenciáit kezelni: az üzleti utasok részére a hét eleji és utolsó munkanapi,
valamint a kora reggeli és kora esti indulási időpontokat célszerű fenntartani, a
szabadidős utasokat ilyen járatokra csak emelt tarifával javasolt felvenni, ill.
engedményes tarifával terelni a csúcsidőn kívüli utazásra;
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a hub repülőterek ráhordása tekintetben elengedhetetlen a gyorsvasúti hálózattal
történő közvetlen kapcsolat, amelyet az Európai Unió 2011-ben megjelent
közlekedéspolitikája is kiemel;

-

a megfelelő vasúti kapcsolat és az összehangolt, ütemes menetrend elősegíti a
load factor növelését, ezáltal a környezetterhelés csökkentését.

-

a végső célállomás megközelítése esetén a vasút, közút, kerékpár és gyalogos
megközelítés egyaránt preferálandó;

-

a

légiközlekedés

szerepének

kiteljesedéséhez

a

repülőterek

megfelelő

gyorsforgalmi közúti kapcsolatának kiépítése úgyszintén kiemelten fontos, ennek
hiánya ugyanis utas vesztéshez, és összességében az integrált közlekedési
rendszer hatékonyságának csökkenéséhez vezet;
-

a sugárterhelés csökkentésére a repülőgépek árnyékolással történő ellátása is
célravezető a disszertációban felsorolt idő-, távolság-, magasságvédelem és
megfelelő útvonal kiválasztása mellett;

-

a fenntartható fejlődés érdekében elengedhetetlen a zaj- és károsanyag kibocsátás
csökkentése a korszerűbb repülőgépekkel ill. légiforgalmi eljárásokkal;

-

a kisebb üzemanyag fogyasztású repülőgépek valamint a korszerű repülési és
légiforgalmi eljárások (pl. cost index, folyamatos süllyedés, stb.) szintén a
fenntartható fejlődést segítik.

A disszertációban kidolgozott döntéstámogató módszerek és modellek beépülnek a légi
közlekedés

graduális

és

posztgraduális

felsőoktatási

kurzusainak

tananyagaiba,

hozzájárulva a légiközlekedési szakemberek vezetési-szervezési ismereteinek bővítéséhez.
Az értekezés eredményei elsősorban a Légiközlekedési menedzsment c. tárgy tematikájába
illeszkednek, de a döntés előkészítéssel, vagy a légiközlekedéssel foglalkozó egyéb
tárgyakban is szerepet kaphatnak.
Az értekezésben kifejlesztett eljárások továbbfejlesztésének legfőbb iránya az input adatok
elégtelenségéből adódó problémák kezelése. Ez egyfelől az elemzésbe bevont adatbázisok
szélesítésével oldható meg. Másfelől vizsgálni célszerű az adathiányból, vagy az alacsony
adatminőségből eredő információveszteség kiküszöbölésének operációkutatási lehetőségeit
is.
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