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1. Bevezetés

1.1 A kutatási téma aktualitása
A közforgalmú közlekedés minősége és a minőség értékelése egyre nagyobb hangsúlyt kap a
városi és térségi közlekedés esetén. A motorizációs fok növekedésével a személygépjármű
forgalom is megnőtt, ez pedig a városi térségekben jelentős forgalmi torlódásokhoz vezet.
Ezzel párhuzamosan jelentős mértékben emelkedett az agglomerációs térségben lakók
lélekszáma, amely az utazások átlagos hosszának megnövekedésével járt. A hosszabb távú
utazások tovább növelték a személygépjárművek részarányát a városi és térségi
közlekedésben. Mivel az utak kapacitásának bővítése a városi területeken általában nem
lehetséges, illetve ahol a kapacitásbővítés kivitelezhető, ott a forgalmi torlódások a
tapasztalatok alapján nem csökkennek; ezért a közforgalmú közlekedés jelenleginél szélesebb
körű használata jelenthet megoldást. Ehhez azonban a tömegközlekedésnek megfelelő
színvonalat, vonzó minőséget kell biztosítania.

A városi és térségi közlekedés minőségi színvonalának javítására kézenfekvő lehetőség a
közlekedési szövetségek kialakítása. Számos európai város jó példája bizonyítja, hogy az
infrastruktúra jelentős fejlesztése nélkül, megfelelő jogszabályi háttérrel és az egyes
szolgáltatók együttműködésével a közforgalmú közlekedés szolgáltatási színvonala
nagymértékben növelhető. Ehhez első lépésben a tarifaközösséget kell megteremteni az egyes
szolgáltatók között. Ekkor az utas már bármely szolgáltató járművét ugyanabban a díjszabási
rendszerben használhatja. Ezt követi a menetrendek összehangolása, a különálló közlekedési
hálózatok racionalizálása.

A marketing eszközök alkalmazása a közforgalmú közlekedés szolgáltatások színvonal
emelésének eszköze lehet. Ehhez azonban a marketing eszközök megfelelő alkalmazására van
szükség, amely nem helyettesíti a megfelelő technikai és műszaki eszközök alkalmazását.
Ehhez a tömegközlekedést, mint szolgáltatást kell megvizsgálni, és a szolgáltatásokra
jellemző marketingspecifikumokat kell alkalmazni.

A személyközlekedési rendszerek értékelésekor a személyközlekedési rendszerek
minőségének vizsgálata történik. A közlekedés minőségével számos kutatás és tudományos
publikáció foglalkozott. Ezek többsége azonban a minőséget spektrumának egy részét
vizsgálja. A legtöbb minőség értékelés általában a számszerű paraméterek összehasonlítására
korlátozódik. Ezeknek előnye, hogy a könnyen hozzáférhető adatok elemzésével viszonylag
egyszerűen elkészíthetők az összehasonlítások. Értekezésemben a közlekedési minőség teljes
spektrumát bemutatom, a közlekedésben résztvevő valamennyi csoport szempontjait
figyelembe véve az ISO 2004.2 minőségi körfolyamának felhasználásával, az épített
környezet sajátosságait, és a gazdasági korlátokat figyelembe véve.  A minőségi körfolyam az
elvárt – tervezett – nyújtott – érzékelt minőségeken, illetve az ezek közt feszülő réseket
mutatja be. A tervezett és a nyújtott minőség közötti kapcsolat jellemezhető a legegyszerűbb
eszközökkel. Az elvárt minőség, valamint az érzékelt minőség feltérképezése csak az utasok
és szakemberek véleményének feldolgozásával határozható meg. Az utasok azonban nem
kezelhetők homogén csoportként, más elvárásokkal jelentkeznek például jövedelmi
viszonyaik vagy életkoruk alapján. Azonban a városi és térségi közlekedésben markánsan
különböző színvonalú szolgáltatások nyújtására nincs lehetőség. Ez legfeljebb a távolsági
közlekedésben megoldható. Ezért a városi és térségi közlekedési rendszerek értékelését,
minőségvizsgálatát megfelelő körültekintéssel kell kezelni.

A városi és térségi közlekedés esetén a finanszírozás is problémát jelent. A városon belüli
közlekedés, és részben a térségi közlekedés nem nyereséges tevékenység. Tisztán
profitorientálttá nem tehető, mivel számos egyéb szociális, városképi, és városüzemeltetési és
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társadalmi szempontot figyelembe kell venni. Ez tovább nehezíti a megfelelő
tömegközlekedési színvonal kialakítását. A városi közlekedés önkormányzati hatáskörbe
tartozik a térségi közlekedés esetén a települések között közforgalom fenntartása az állam
felelőssége. Ezen kívül az állam (de akár az adott önkormányzat is) bizonyos szociálpolitikai
kedvezményeket adhat az arra rászoruló utasok számára. Az önkormányzat és az állam is az
általa nyújtandó támogatásokat gyakorlatilag éves szinten állapítja meg, nincs egységes
finanszírozási modellje helyi és térségi tömegközlekedésnek. A közforgalmú közlekedés
társadalmilag kontrolált szolgáltatás, ahol a szolgáltató és az utas közös érdeke mellett a
társadalom (vagy annak valamely csoportja) érdeke is megjelenik.

Értekezésem célja a meglévő a gazdaság más területein használatos összehasonlító módszerek
egységes rendszerbe foglalása, alkalmazásuk lehetőségeinek feltárása a személyközlekedési
rendszerek értékelésében, különös tekintettel a városi és térségi közlekedésre. Ezek alapján
olyan modellek kialakítását és verifikációját is feladatomnak tekintettem, amelyek a
gyakorlatban jól használhatóak, ezért tényleges alkalmazhatóságukat konkrét példákon
keresztül szemléltetem. A kidolgozott modellek segítségével lehetőség van a közforgalmú
közlekedési járművek utasforgalmi szempontból történő elemzésére, valamint a tervezett
minőség értékelésére egy közlekedési vállalat hálózatán (részhálózatán); valamint a tervezett
és nyújtott minőség összehasonlítására.

Az értekezésemben egy három éven keresztül zajló az utasok érzékelt minőségről alkotott
véleményének feltárására irányuló a budapesti közforgalmú közlekedésben végzett vizsgálat
eredményeit értékelem és elemzem. Az ebből kapott adatok segítségével lehetőség nyílik a
nyújtott és az érzékelt minőség összevetésére is. A hazai vizsgálatok mellett bemutatom a
nemzetközi gyakorlatban jelenleg használt összehasonlító vizsgálatokat is.

1.2 A kutatás módszere, eredményei
A minőség számos szempontból értékelhető a városi és térségi közlekedésben. A városi
közforgalmú utazások három „résztvevője” a szolgáltató, az utas és a társadalom (vagy annak
valamely csoportja). Mindhárom résztvevő más követelményt határoz meg a közforgalmú
közlekedés minőségével kapcsolatosan (2. fejezet). Az igénybe vevők és a lehetséges igénybe
vevők más minőségi elvárásokkal rendelkeznek. Ezért többféle szempont szerint
csoportosítottam őket (lakóhely szerint, gépjármű tulajdon szerint és aktivitás szerint) és
meghatároztam a tömegközlekedéssel szemben támasztott igényeiket. Ezután megalkottam a
városi és térségi közlekedés minőség értékelési rendszerét, és a szolgáltatási színvonal
emelését korlátozó tényezőket bemutató ábrát, amely összefoglalóan tartalmazza a
minőséggel kapcsolatos valamennyi faktort.

A városi és térségi személyközlekedési rendszerek összehasonlíthatósága érdekében
bemutattam a meglévő, a gazdaság más területén használatos értékelési eljárásokat, és
rámutattam azok közforgalmú közlekedésben való hasznosíthatóságára a 3. fejezetben.

A 4. fejezetben a szolgáltatások marketingspecifikumait tártam fel, megvizsgáltam a
szolgáltatások és a fizikai javak közötti főbb különbségeket, valamint megállapítottam, hogy a
közlekedési szolgáltatásoknak milyen marketing tuljdonságai vannak. Feltártam a minőség és
marketing összefüggéseit, és meghatároztam azokat az okokat, amelyek a leggyakrabban
vezetnek az utasok elvesztéséhez. Megállapítottam, hogy a közlekedés szolgáltatásjellegéből
fakadóan – mivel tartalék képzésére nincs lehetőség, és a külső feltételek jelentős befolyásoló
tényezőt jelentenek – állandóan azonos minőségű szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség.

Az Európai Unió országai közül Angliában monitorozzák rendszeresen a Londoni és az
országos autóbusz-közlekedés minőségi paramétereit [16]. Németországban Nürnberg
városában zajlanak még folyamatos kikérdezések [23], illetve bizonyos intézkedésekhez
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kapcsolódóan végeztek még vizsgálatokat Aachenben [22]. A 5. fejezetben az EQUIP
(Extending the Quality of Public Transport) modell bemutatatására is sor kerül, amely egy
közlekedési szolgáltató önértékelésére ad lehetőséget.

A külföldön publikált eredmények figyelembe vételével a disszertáció 6. fejezetében
kidolgoztam két módszert, amelyek a tömegközlekedési rendszerek legfontosabb paramétereit
értékeli. Az első módszer egy adott közforgalmú közlekedési szolgáltató hálózatának és
üzemi, forgalmi jellemzőinek összehasonlítására ad módot a 6.1 alfejezetben kidolgozott
összehasonlító eljárás. A kidolgozott módszertan a közforgalmú közlekedési hálózat:

• térbeli rendelkezésre állását,
• időbeli rendelkezésre állását,
• az utazási sebességet,
• utazási kényelmet,
• a vizsgált viszonylatok hálózati jellemzőit értékeli.

Ezek után a minőségi paraméterek vizsgálatára kerül sor, ami a tervezett paraméterekkel való
összevetést, a ténylegesen nyújtott minőségi paramétereket és a rendszer kezelhetőségét
vizsgálja. Ezek alapján kerül a vizsgált viszonylatok komplex értékelésére. Amennyiben az
értékeléshez keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok rendelkezésre állnak akkor
meghatározható az egész hálózatra a tervezett mellett a nyújtott minőség átlagos értéke is.

A városi és térségi közlekedés járműveit utasáramlási szempontból minősíti második
kidolgozott eljárás (6.2 alfejezet). A műszaki paraméterek összehasonlítása (hajtóművek
teljesítménye, energiafogyasztás, karbantartásigény stb.) rendszerint könnyen
összehasonlítható számértékek. Azonban az utasok által történő felhasználásra vonatkozóan
lényegesen nehezebb számértékeket képezni. Természetesen itt is rendelkezésre állnak
számszerű mutatók, mint például a padlómagasság, ajtónyílások száma, szélessége, ülőhelyek
és állóhelyek száma, azonban ezek önmagukban nem jelentik a jármű kényelmét. Ezért
szükség van aggregált mutatók képzésére. Az értékelhető paramétereket ezért öt csoportra
bontottam:

• ajtók átbocsátó képessége, utascsere gyorsasága, ajtók kiosztása és elrendezése,
• szűk keresztmetszetek aránya, elhelyezkedése a járművön,
• ülések mennyiségi aránya, elhelyezkedése,
• belső állóterek nagysága, mennyisége és elhelyezkedése a járműben,
• kiugróan magas (csúcsórai) utazási igények kielégítésének minősége.

Majd ebbe az öt kategóriába tizenöt különféle minőségi tényezőt soroltam be. Ebből a tizenöt
mutatóból kétféle értékelési módszerrel számítható egy aggregált mutatószám; az egyik
mutató egy osztályzat összeg lesz, a másik mutató pedig 0 és 1 közé eső arányszámokból
képzett összeg. Az egyes járművek összehasonlításánál akár mind a két módszer is
használható. Az első módszer esetében világos 1-től 5-ig terjedő osztályzatok szerepelnek a
tizenöt értékelési tényezőnél ezért ez a megoldás jól áttekinthető, azonban elfedi akár a 6-8%-
os értékelésbeli különbségeket is, ezért a második értékelési módszer pontosabb.

Az érzékelt minőség értékelése csak az utasok véleményének megkérdezésével határozható
meg. Ezért a BKV Rt. utasai körében 2001 és 2004 között három éven keresztül azonos
időszakban utaskikérdezést végeztem, amelynek eredményeképpen több mint 3100
értékelhető válasz született. Az utasoknak tizenhárom kérdésre kellett választ adniuk,
amelyekben az egyes minőségi kritériumokat az alábbi kategóriákba soroltam:

• megállóhely,
• járművek,
• személyzet,
• általános megítélés.



4

A kapott eredmények statisztikai feldolgozását és értékelését a 7. fejezetben mutatom be. A
vizsgálatok során elemzem az egyes adatokat alágazatok szerint, az egyes viszonylatok
városközponthoz viszonyított helyzete szerint, járműtípus szerint, illetve az eltelt idő
függvényében.

Az értekezés 8. fejezetében a városi közlekedéspolitikák egyes elemeit vizsgálom. A fejezet
célja, hogy bemutassa azokat a hosszú távú célkitűzéseket, melyek segítségével a városi
közlekedés magas színvonalon biztosítható, és a város teljes területe vonzó lakó és
munkahelyet biztosít az ott élők számára.

1.3 Szakirodalmi áttekintés
A közlekedés minőségének a kérdéséről valamennyi jelenleg használatos és ma még csak terv
formájában létező közlekedéspolitika szót ejt. Az Európai Közlekedéspolitika szerint [6] „a
tömegközlekedésnek olyan kényelmet, minőséget és sebességet kell kínálnia, amit az emberek
elvárnak tőle”, ezen kívül megemlíti, hogy a tömegközlekedés alkalmazkodjon a társadalmi
változásokhoz, illetve a város szélén épülő új lakónegyedeket és bevásárló központokat is
megfelelő minőségben szolgálja ki. A városi útdíj rendszerek elfogadtatása pedig magasabb
az Európai Közösségek Bizottsága szerint, ha a tömegközlekedési szolgáltatások és az
infrastruktúra szempontjából versenyképes alternatívákat is kínálnak. A magyar
közlekedéspolitika közlekedésfejlesztési programja külön fejezete foglalkozik a közlekedés
minőségével „korszerűbb közlekedés, jobb szolgáltatás” címmel. Ezen belül célként tűzi ki a
közforgalmú közlekedés személyközlekedésen belüli részarányának megőrzését és
eszközállományának infrastruktúrájának valamint szolgáltatási színvonalának emelését. A
jelenleg még társadalmi és szakmai vitaanyag formájában levő Kormányzati Városi
Közlekedéspolitikai Koncepció [30] pedig a városi közlekedéspolitika céljai közt említi a
minőség és szolgáltatási színvonal javítását.

Az ECMT (European Conference of Ministers of Transport), az európai közlekedési
miniszterek konferenciája szintén a minőséggel foglalkozik [26], [27]. A „fenntartható városi
közlekedés elnevezésű” projektje ajánlásokat fogalmaz meg a városi közlekedési stratégiák
sikeres adaptálásához. Elsőbbséget javasol a közösségi egyttműködésnek és a
kommunikációnak, javasolja a megfelelő jogi háttér kialakítását, a megfelelő pénzügyi
struktúrák kialakítását és a közlekedéssel összefüggő adatok gyűjtésének javítását.

Német nyelvterületen a közlekedés minőségével Rüger a Drezdai Műszaki Egyetem
professzora foglalkozott [97-100]. Cerwenka a Bécsi Műszaki Egyetem professzora a
közlekedési kereslet-rugalmasságát vizsgálja [18], [19]. Hertel és Fischer a
minőségbiztosítással, és a szolgáltatás minőség területén végzett kutatásokat [28], [29]. Lohse
pedig az elméleti közlekedéstervezés és annak számítógépes szimulációjával foglalkozik
[101].

Magyarországon, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Közlekedésüzemi Tanszékén Kövesné több mint egy évtizede kutatja a közlekedés minőségi
kérdéseit. Ezen a téren végzett munkásságát számos külföldi konferencia előadás és
publikáció [57-59], valamint hazai folyóirat cikk és könyvrészletek [47-56], [60], [61],  [100]
mutatja be. A BME Közlekedésgazdasági Tanszékén Tánczosné a közlekedési rendszerek
többkritériumos értékelése mellett [107], [111] a közlekedés társadalmi költségeivel
kapcsolatos kutatásokat végez [105], [108]. Nemzetközi kutatásai pedig hazánk Európai
Unióba történő integrálódásához szükséges fejlesztéseket mutatja be [109], [110].

Monigl számos gyakorlati projekt kapcsán a Budapesti Közlekedési Szövetség létrehozásának
lehetőségeit, feltételeit, valamint annak tarifarendszerét – különös tekintettel az elektronikus
díjfizetési rendszerekre – vizsgálja [77-79]. Ezen kívül a közlekedési szokásjellemzők
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felméréshez szükséges módszertant dolgoz ki [75]. A személyközlekedési rendszerek
minőségével pedig a QUATTRO (Quality approach in tendering/contacting urban public
transport operations) projekt magyarországi résztvevőjeként végez kutatást [76]. A városi
közlekedéspolitikával, illetve a városi és térségi közlekedés szervezési és finanszírozási
területein is jelentős munkát végez [80-82], [84].

A győri Széchenyi István Egyetemen Prileszky vizsgálja a szolgáltatási színvonal és a
hatékonyság összefüggéseit [89], és értékelési módszertant dolgoz ki a tömegközlekedési
fejlesztések komplex hatásvizsgálatára vonatkozóan [90].

Bősze a BKV Rt-nél gyakorlati megvalósíthatóságát elemzi a fővárosi közlekedésfejlesztési
koncepciónak, valamint a megfelelő minőségű korszerű közforgalmú közlekedési szolgáltatás
gyakorlati megvalósításának lehetőségét írja le üzemeltetőként [12], [13]. A szolgáltató
oldaláról vizsgálja a minőséget Jangel is [38].

A vasúti közlekedéssel kapcsolatos minőségi kérdésekkel Rixer foglalkozik több
publikációban, azonban a személyszállítási közszolgáltatások minőség-menedzsmentjében is
végez kutatásokat [96]. Foglalkozik továbbá a közlekedési szövetségek kialakításának
kérdéseivel is elsősorban Európai Uniós példák bemutatásával [95].

Havas a MÁV és a VOLÁN vonalain végzett utazási szokásjellemzők felvételéről és az utas
kikérdezések eredményeiről publikál. [33], [34].

A szerző a BME Közlekedésüzemi Tanszékén folyó kutatómunkába 1995-ben kapcsolódott
be, kutatási eredményei két hazai könyvrészletekben [69], [70]; hazai és nemzetközi
folyóiratcikkekben és konferencia előadásban publikálta [66-68], [72], [73].

A szolgáltatások általános marketing jellemzőivel Veress a Budapesti Corvinus Egyetem
oktatója foglalkozik. Részletesen elemzi a marketing szempontjából fontos szolgáltatás
jellemzőket és bemutatja azokat a módszereket, amelyek a meglévő szolgáltatási színvonalat
marketing eszközök segítségével javítja [118]. A szolgáltatások jellemzőit Chikán [20] és
Grönroos [31] is elemzi.

A multikritériumos összehasonlító módszereket Kindler és Papp kutatja [42]. Létrehoznak
egy közös módszert, amelyet azóta is a több tényező alapján történő értékeléseknél széles
körben használnak. Az optimális döntések gazdaságtanával Kaufmann [40] foglalkozik. Az
összehasonlító módszereket azok gyakorlati alkalmazhatóságát és szoftveres támogatását az
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetében Rapcsák tárgyalja [94].
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2. A minőség fogalmának meghatározása a
tömegközlekedésben

2.1 A közforgalmú közlekedési szolgáltatás résztvevői
A minőség a közforgalmú közlekedés valamilyen szempontok szerint történő teljesítmény-
értékelése. A minőség mindig relatív fogalom, és a közlekedés valamennyi résztvevője a saját
elképzelése szerint értelmezi. A teljesítmény-értékelés mint fogalom a legtöbb esetben néhány
számszerűsíthető paraméter összehasonlítására korlátozódik csak. Mivel a minőségre
vonatkozóan a közlekedés különböző oldalon álló résztvevőinek különböző elképzelése van,
ezért több szempontból célszerű a fogalom vizsgálata:

• a társadalom,
• az igénybe vevő,
• a szolgáltató (üzemeltető vállalat, vállalkozás) szempontjából.

Az Európai Unió országaiban e három szinten fogalmazódnak meg a tömegközlekedési
rendszerrel kapcsolatos kívánalmak [84]. A fent felsorolt három szereplő érdekei nem minden
esetben azonosak. A társadalom számára a viszonylag alacsony költségszint, és a városban
hosszú távon is jól működő közlekedési rendszer fenntartása az elsődleges szempont. Minden
városlakónak el kell tudni jutnia a céljához, azonban nem biztos, hogy ez minden időszakban
ugyanazokkal a közlekedési módokkal lesz lehetséges. Az igénybe vevő minél magasabb
minőségi színvonalat szeretne látni méltányos áron. A méltányos, a szolgáltatásért kifizetni
tervezett összeg azonban az egyes igénybe vevőknél különböző lehet. A szolgáltató részben
érdekelt lehet a minőségi színvonal emelésében, hiszen ez elvileg az igénybe vevő utasok
számának emelkedését hozza, azonban számára is fontosak az alacsonyan tartható költségek.
Természetesen a konkurenciát sem hagyhatja figyelmen kívül, az ottani színvonal változások
a szolgáltató minőségi stratégiájára is hatással vannak. [54]

Ezek a tényezők valamennyi közforgalmat ellátó közlekedési szolgáltatás esetén
hasonlóképpen állapíthatók meg. Azonban a térségi, és még inkább a városi közlekedés esetén
további nehézségekkel kell szembenézni a minőségi színvonal meghatározásakor. A városi
közforgalmú közlekedés ugyanis – ebben a közlekedéssel foglalkozó szakemberek véleménye
egységes – nem tehető nyereségessé. [112] A térségi közlekedés nyereségessége pedig szintén
korlátolt, tekintettel arra, hogy a forgalom egy része a városban zajlik. Ennek következtében a
minőség növelése akkor érhető el, ha a szolgáltató, üzemeltető felett álló társadalmi
csoportosulás – legtöbb esetben az adott település önkormányzata –, valamilyen módon ezt
támogatja. A jelenlegi magyarországi helyzetet tekintve ez további problémákat is jelent. Az
önkormányzatok többsége ugyanis forráshiánnyal küzd, amiből az következik, hogy a
működés fenntartása és a rövid távú célok háttérbe szorítják a hosszú távú célokat. Mivel a
közforgalmú közlekedés fejlesztése, és megfelelő színvonalon való üzemeltetése hosszú távú
cél, ezért ez háttérbe szorul. Így viszont a szolgáltatók kerülnek nehéz helyzetbe, hiszen az
utasok elszállítása veszteséget termel. Ezért aztán az utasok oldaláról a minőség javításának
igénye lép fel, az önkormányzat oldaláról viszont a minél kisebb veszteséggel való
üzemeltetés igénye. A szolgáltató ezért bizonyos esetekben a minőségi színvonal valamely
paraméterét (pl. gyakoriság) csökkenteni kényszerül a minőségi színvonal javítása helyett.
Paradox módon míg a korábbi EU-s országokban jelentős összegeket fektetnek a modal-split
arányának javítására, addig az újonnan csatlakozott országok a meglévő igen jó
tömegközlekedés -  egyéni közlekedési arány fenntartására sem tudnak megfelelő összegeket
áldozni. Hiszen a közforgalmú közlekedés konkurenciájaként fellépő egyéni közlekedés
számos adó és járulék formájában jelentős bevételt termel a költségvetés számára (aminek
kisebb része jut közvetlenül az önkormányzatokhoz); a jármű-, alkatrészgyártáson és javításon
keresztül pedig a gazdaság egyik hajtómotorja is.
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A városi közlekedés esetén lényeges alapelv, hogy
• egységes irányítása legyen,
• egységes tarifa rendszere legyen,
• és minden viszonylaton a forgalmi viszonyoknak leginkább megfelelő

teljesítőképességű jármű közlekedjen.

Ez utóbbi alapelv egyrészt a konkurenciahelyzet kizárását jelenti, másrészt a városi
közlekedés racionális szervezésében nyújt segítséget. A városi és térségi közlekedés
rendszereinek zavartalan működtetése ugyanis elsődleges fontosságú, ezért a szabályozott
verseny megvalósítása a cél – az Európai Unióban is – a tiszta piaci versennyel szemben. [82]
Azonban ebből következik az is, hogy az autóbuszok kapacitását meghaladó forgalmú
viszonylatokon lehetőség szerint kötöttpályás eszközöket kell közlekedtetni. Ez egyrészt
jelentős forrásokat igényel, másrészről viszont a minőségi színvonalat is befolyásolhatja. Egy
kötöttpályás eszköz élettartama (metró, villamos) a többszöröse egy gumikerekes közúti
jármű élettartamának. Tehát míg a személygépjárművekben már generációs változások
történnek, addig egy közúti villamoson legfeljebb néhány apróbb-nagyobb fejlesztést lehet
eszközölni. Így ezek a járművek bizonyos minőségi paramétereket tekintve lemaradhatnak a
konkurenciától. [36]

A közlekedési színvonal vizsgálata során tehát néhány peremfeltételhez mindenképpen
igazodni kell. Ezek a peremfeltételek általában:

• topográfiai,
• műszaki,
• városépítési,
• társadalmi,
• gazdasági,
• politikai feltételek. [66]

 Ezen peremfeltételek mellett a társadalom által elvárt szempontok a következők:
• gazdasági hatások,
• város és térségére vonatkozó hosszú távú hatás,
• a környezetre gyakorolt hatás,
• a kiszolgálás színvonala,
• szociálpolitikai célok meghatározása.

Ez utóbbi cél az üzemeltetők (állam, önkormányzat) számára meglehetősen nagy terhet jelent.
Hiszen a fentebb említett városi közlekedésben alkalmazott alapelvek okán nincs lehetősége
egyes viszonylatokon más szolgáltatási szintet jelentő járműveket közlekedtetni. Vagyis
ugyanazon pályán ugyanolyan eszközökkel kell elszállítani a rendszerint kedvezménnyel
rendelkező iskolába igyekvő tanulókat és nyugdíjasokat, mint a fizetőképes, kedvezményeket
nem kapó aktív lakosságot. Ezen utasoknak a minőséggel kapcsolatos elvárásai is mások: az
inaktív korúak minél egyszerűbben és gazdaságosabban el akarnak jutni céljukhoz, míg az
aktív keresők (akik munkahelyükre, illetve munkahelyükről utaznak) kényelmesen és
pihenten szeretnének céljukhoz eljutni. Az aktív keresők egy része akár magasabb összeget is
hajlandó áldozni a magasabb közlekedési színvonal érdekében.  [105]

Az igénybe vevő céljai egyértelműen meghatározhatóak:
• nagy térbeli, időbeli lefedettség,
• kevés átszállás, rövid gyaloglási távolság,
• gyors célba érés,
• járművek, megállóhelyek komfortossága,
• egyértelmű, és megfelelő utas-információs rendszer,
• egységes, könnyen értelmezhető tarifarendszer, megfizethető árakkal.
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A fent felsorolt tényezők mellett a zavarmentesség is fontos az utas számára, bármely
időjárási, forgalmi helyzetben. [101]

A szolgáltató (üzemeltető) feladata az általa működtetett rendszer hatékony üzemeltetése:
• műszaki megbízhatóság,
• rövid fordulóidők,
• biztonság,
• alacsony fenntartási és üzemeltetési költségek,
• rugalmas üzemvitel,
• átszállások térbeli-időbeli megtervezése,
• utastájékoztatási rendszer kialakítása, hatékony üzemeltetése,
• modern, attraktív munkahelyek biztosítása,
• magas költségfedezeti fok biztosítása.

Mindezen tényezők meghatározása, és az optimális, mindhárom fél számára elfogadható
megoldás kialakítása a közlekedési szakemberek feladata. Nehezíti ezt a feladatot, hogy sem
Magyarországon, sem pedig az Európai Unióban nem alakult ki egységes eljárás a
közforgalmú közlekedés minőségének értékelésére. [46], [110]

2.2 A működés feltételei
A közforgalmú közlekedés minőségének elemzésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a
jogszabályi hátteret, amelynek kereteiben a városi és térségi közlekedésnek működnie kell. A
városi és térségi közlekedésre egyrészt több szintű jogszabályok (EGK Tanácsi rendeletek,
hazai törvények, végrehajtásukra vonatkozó rendeletek, kormány rendeletek, illetve miniszteri
rendeletek) vonatkoznak; másrészt figyelembe kell venni az egyes közlekedési alágazatok
jogszabályait is. A legfontosabb Uniós jogszabályok:

• 1893/91/EGK Tanácsi rendelettel módosított 1191/69/EGK Tanácsi rendelet a
tagállamok tevékenységekről,

• 1107/70 EGK Tanácsi rendelet a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott
támogatásokról,

A városi és térségi közlekedésre vonatkozó legfontosabb hazai jogszabályok:
• 1990. évi LXV. tv.  a helyi önkormányzatokról,
• 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről,
• 1993. évi XCV. tv. a vasútról,
• 2004. évi XXXIII. tv. az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról.

A térségi közlekedés esetében a költségtérítéssel és a személyszállítási díjakról a következő
jogszabályok rendelkeznek:

• 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről,

• 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet a belföldi helyközi (távolsági) menetrend-szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi
autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól,

• 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet a belföldi közforgalmú, menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól.

Az egyéb jogszabályokat a 1. melléklet tartalmazza.
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2.3 A szolgáltatási színvonal jellemzői
A városi közösségi közlekedési folyamatok térbeli-időbeli minőségi jellemzőkkel írhatók le.
A minőség a szolgáltatás jellemzőinek összessége. Összetett, szubjektív jellemző, amelyet az
adott szolgáltatás számos tulajdonsága határoz meg, és amelyet széles körben elfogadott
alkalmazott normatívák segítségével lehet objektívvá tenni. A közforgalmú közlekedés
szolgáltatási színvonalának mérésére a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján néhány
alapvető minőségi paraméter használható fel. [15]

A jellemzők az alábbiak szerint csoportosíthatók:
• térbeli rendelkezésre állás

− megállósűrűség,
− megállóhelyek elhelyezkedése a településközponthoz, alközponthoz képest,
− megállóhelyekhez vezető út hossza;

• időbeli rendelkezésre állás
− járatgyakoriság,
− üzemidő;

• utazások közvetlensége
− átszállási gyakoriság,
− kerülőutak;

• gyorsaság
− utazási sebesség;

• megbízhatóság
− menetrendszerűség,
− csatlakozások megbízhatósága;

• utazási kényelem
− férőhelykínálat,
− a jármű belső kényelme,
− jármű menettulajdonságai,
− megállóhelyi várakozás körülményei,

• a rendszer kezelhetősége
− viszonylathálózat, menetrend és tarifarendszer áttekinthetősége,
− menetdíjkedvezmények, bérletek rendszere,
− jegyautomaták kezelhetősége,
− utaskiszolgálás;

• utasinformációs rendszer
• biztonság

− forgalombiztonság,
− utasbiztonság.

A minőségi jellemzőket célszerű az igények időbeli jelentkezése alapján csoportosítani.
Bizonyos időszakokban ugyanis az utasok más minőségi igénnyel léphetnek fel, illetve a
szolgáltató is más szolgáltatási színvonalat nyújt. Ezek az időszakok:

• csúcsforgalmú időszak,
• kis forgalmú időszak,
• normál forgalmú időszak.

Ezen időszakok kezdő és befejező időpontja az adott település közlekedési szokásjellemzőitől
függ.

A szolgáltató számára a csúcsforgalmi időszak általában kapacitás maximumának
kihasználását jelenti, ahol a cél a minél nagyobb mennyiségű utas elszállítása esetleg a
minőségi paraméterek rovására. A kis forgalmú időszakokban pedig éppen a járatok



10

kihasználatlansága, és így a gazdaságtalan üzemeltetés okozhat gondot. A gazdaságos
üzemeltetésnek pedig ellentmond az, hogy az egyes időszakokra különböző
befogadóképességű eszközökkel rendelkezzen a szolgáltató.

A csúcsforgalmi időszak a következő tényezőkkel jellemezhető:
• nagy forgalomnagyságú áramlatok a lakóterületek, a központok, a munkahelyek, az

iskolák és a pihenőhelyek között,
• nagy kiszolgálási gyakoriság, a járművek jelentős kihasználtsága, illetve esetenként

túlterheltsége,
• rendszeresen, azonos céllal utazók magas aránya (hivatás- és tanulóforgalom),
• városi tömegközlekedési eszközök fokozott igénybevétele a fő közlekedési

irányokban, ellenkező irányokban alacsony szinten kihasznált eszközök,
• forgalmi keresletcsökkenés az aktív dolgozók és a tanulók számának csökkenésével,
• az egyéni közlekedés feltartóztató hatása nagy.

A minőségi kérdések súlypontjában a térbeli-időbeli rendelkezésre állás játssza a
kulcsszerepet. A férőhelykínálat növelése, a gyorsaság, a közvetlen kapcsolatok
megvalósítása a legfontosabb. A rendszeres utasok ezt tapasztalataikkal pótolják. A
csúcsforgalmi időszakok (reggel, délután) közül kiemelkedik a reggeli, mert rövid ideig tart,
és ennek következtében igen intenzív utasáramlással jár. A térségi közlekedésben a a reggeli
csúcsidőszak korábban, a délutáni pedig később jelentkezik, mint a városban, és
elnyújtottabban jelenik meg. Az ebből származó feladatokat egy, a várost és környezetét
átfogó egységes irányítású közlekedési szövetség esetén lehetséges, egyébként meglehetősen
nehéz. [67]

A kis forgalmú időszak a következőképpen jellemezhető:
• forgalmi áramlatok nagysága csekély,
• járművek gyakorisága és kihasználtsága alacsony,
• az utasok jelentős része alkalmi utas, a térbeli-időbeli kínálatról kevés információval

rendelkezik,
• együtt utazó csoportok (családok, kirándulók) részaránya jelentős, különösen

hétvégeken,
• az utazások esti, éjszakai órákra esnek,
• az egyéni közlekedés feltartóztató hatása kicsi.

Ebben az időszakban – amely leginkább a késő esti utazásokra, illetve a hétvégi forgalom
jelentős részére vonatkozik – az utasok biztonsága, a rendszer kezelhetősége, a csatlakozások
biztosítása, a menetrendszerűség, valamint az információs rendszer a legfontosabb.

A normál forgalmú időszakok jellemzői:
• átlagos, közepes forgalomnagyság, a forgalmi áramlatokat a kiszolgálás, ellátás

motiválja,
• átlagos kiszolgálási gyakoriság és járműkihasználtság,
• különböző utazási célú, alkalmi utasok magas aránya,
• bevásárló forgalom részarányának jelentős volta, csomagokkal rendelkező utasok

jelenléte,
• az egyéni közlekedés feltartóztató hatása közepes.

A minőségi követelmények a csúcs és az alacsony forgalmi időszak közötti követelmények
között helyezkedne el. A rendszer kezelhetősége, és a megfelelő információs rendszer
kiemelkedően fontos. Az utasok jellemzően kényelmesebben, lehetőleg ülve utaznak. [50]
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2.4 A minőség értelmezése a közforgalmú közlekedésben
A közforgalmú közlekedés minőségét számos paraméter befolyásolhatja. Ezek közül az egyik
az, hogy a társadalom milyen szerepet szán az egyéni közlekedés mellett a közösségi
közlekedésnek. Ez számos társadalmi, történelmi tényezőtől függhet. Alapvetően háromféle
feladat jelenhet meg:

• jelenléti szerep,
• konkurencia szerep,
• meghatározó szerep.

Jelenléti szerep esetén az adott társadalom megfelelő képviselője (önkormányzat, állam) arra
törekszik, hogy a szociális ellátás részeként a gépjárművel nem rendelkezők, vezetni nem
tudók, vagy nem akarók is elérhessék céljukat a településen belül, illetve annak
környezetében. Ebben az esetben a tömegközlekedés nem célozza meg a munkába járókat és
jelentős szerepet szán az egyéni közlekedésnek. Ez a szerep igényli a legkisebb
költségráfordítást. A közlekedésben kis mértékben van jelen (szerepe nem éri el a 10%-ot).
Alternatívát ugyan kínál, de ez nem különösképpen vonzó.

1. ábra:Városi közösségi közlekedési rendszer összefüggései (feladat – stratégia – cél részarány)[15]

Kisebb településeken elfogadható megoldás, ahol az egyéni közlekedés, parkolás nem jelent
problémát, vagy pedig más egyéni közlekedési formák alakultak ki (pl. kerékpározás). A
jelenléti szerep akkor is alkalmazható, ha a későbbiek során a város vezetése konkurencia
szerepet szán a tömegközlekedésnek, azonban az ehhez szükséges forrásokat egy lépésben
nem tudja előteremteni.

A konkurencia szerep esetén a minőség nagyobb szerephez jut. Az utasok számára a település
vezetése reális alternatívát kíván nyújtani a közforgalmú közlekedéssel, ehhez pedig az utasok
számára megfelelő minőségű közforgalmú közlekedést kell nyújtania. Az egyéni közlekedés
szerepe jelentős, de nem egyedüli alternatíva. Az utasok minden rétegét megcélozza a
tömegközlekedés. Megjelenik az egyéni közlekedés bizonyos szintű korlátozása is. Ez
általában a település belső részének időszakos korlátozását jelenti valamilyen, ún. „puha”
intézkedéssel (parkolási díjak, behajtási díjak stb.). A konkurencia szerep esetén kb. 50%-os
modal-split arány érhető el. [47]

Meghatározó szerep esetén a közforgalmú közlekedésnek szánja a vezető szerepet a város
vezetése. Ebben az esetben kapja a minőség a legnagyobb hangsúlyt. Rendszerint a minőségi
színvonal egy bizonyos ponton túl történő emelése költségkorlátokba ütközik, és nem is
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elegendő további utasok megszerzéséhez, ezért ebben az esetben a stratégia részét kell hogy
képezze az egyéni közlekedés korlátozása is. Meghatározó szerep esetén ez a korlátozás
jelentősebb mértékű lehet, mint konkurencia szerep esetében. Ez természetesen nem öncélú,
és nem a tömegközlekedés magasabb fokú kihasználtságáért történik, hanem azért, hogy a
városban való közlekedés biztosítható legyen, a személygépjárművek mozgása, parkolása ne
akadályozza a többségnek az úti céljához való eljutását. Ezek a korlátozások már úgynevezett

2. ábra: A városi közlekedés színvonalromlásának ördögi köre[116]

„kemény” intézkedéscsomagok lehetnek (parkolási tilalom, behajtási korlátozások stb.), és
rendszerint nagyobb területekre terjednek ki, mint konkurencia szerep esetén. Általában több
millió lakossal rendelkező megapoliszok esetén célszerű a meghatározó szerep. Az így
elérhető modal split arány megközelítheti a 80%-ot. (1. ábra)

A város vezetésének, illetve a társadalom számára egy meghatározott motorizációs fok elérése
után mindenképpen a meghatározó szerepet kell választania, hiszen ellehetetlenülhet a város
közlekedése. Ha nincs lehetőség megfelelő út- és parkolóhálózat kiépítésére – márpedig a
történelmi belvárosi részekben ez általában kivitelezhetetlen – akkor csak az egyéni forgalom
valamiféle korlátozása jöhet szóba. Ellenkező esetben az 2. ábra által bemutatott „ördögi
körben” találhatják magukat a város közlekedésének fejlesztéséért felelős szakemberek.

2.5 Az igénybe vevők  minőségképe
A közlekedést igénybe vevői is csoportosíthatók aszerint, hogy milyen minőségi elvárásokkal
rendelkeznek a közforgalmú közlekedéssel szemben. A csoportosítást többféle szempont
alapján lehet megtenni.
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utaznak autóval
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forgalom

Több torlódás, tömeg
a parkolóhelyeken

Romlik a kínálati
színvonal
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közforgalmú

közlekedéssel

A buszok és villamosok
lassabbak, kevésbé
hatékonyak, és ezért

kevésbe vonzóak

Az emberek a
városkörnyékre

költöznek
Az élet a városban
kevésbé kellemes

Növekvő levegő-
szennyezettség, zaj és

baleseti szám

A munkahelyek
áthelyeződnek a
városkörnyékre

A belvárosi
munkahelyekre való
bejárás megnehezül

Több fejlesztés az
utakon és a parkolókon
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2.5.1 Lakóhely szerinti csoportosítás

A városokban, illetve a városok közelében élők más arányban használják
személygépjárművüket. A belvárosi lakással rendelkezők általában rövid utakat tesznek meg
ügyintézési, ideális esetben pedig munkavégzési céllal. Így a rendszeres egyéni közlekedés
átlagosan rövid távolságú. Közlekedési szempontból egy nagyváros belső útjai igen
kritikusak, állandósulnak a torlódások, az eljutási idők hosszúak. Így tehát a tömegközlekedés
jelenik meg reális alternatívaként, illetve a rövidebb távolságok miatt a gyaloglás. A belvárosi
területen a gépjárművek tárolása is komoly gond. Legtöbbször – különösen a régebbi építésű
házaknál – csak a közterületi parkolás jöhet számításba, ami nem túlzottan vonzó a gépjármű
tulajdonosok számára.

A városkörnyéken lakók számára viszont nélkülözhetetlen az egyéni közlekedés. Mivel a
városkörnyék jellemző módon kertes házas övezet, és kifejezetten a kisebb laksűrűség,
nagyobb csend miatt választják ezt a területet, értelemszerűen a közforgalmú közlekedéssel
való ellátottság színvonala nem fogja megközelíteni a városban tapasztaltakat. A nagy
területen elszórt kevés utashoz rossz térbeli-időbeli paraméterekkel tud kapcsolódni a
közösségi közlekedés. Általában a csúcsforgalmi időszakokra koncentrál, az átlagos forgalmi
időszakokban pedig minimális szolgáltatás nyújtására képes rentábilisan. A
személygépjárművel való közlekedés a környéki településeken általában problémát nem
jelent, a városon belül viszont jelentős forgalmi terhelést jelentenek az agglomerációból
érkezők. A gépjárművek tárolása a városkörnyéken lakók számára nem jelent problémát, az
ingatlanokon belüli tárolásuk általában megoldott. A városkörnyéki településeken belül
közforgalmú közlekedés gyakorlatilag nincs, egyes agglomerációs települések közötti
forgalom pedig sok esetben csak a városba való beutazással oldható meg. Mindezek alapján
levonható az a következtetés, hogy a városkörnyék esetében az egyéni közlekedés
kiegészítőjeként szolgál a tömegközlekedés, általában jelenléti, esetleg konkurencia szerepű.
Ebben az esetben a megfelelő megoldást a P+R parkolók jelenthetik, amelyek segítségével
ötvözhető az egyéni és közforgalmú közlekedés előnye.

A két csoport mellett azokat a városban lakókat említhetjük meg, akik a város külső területein
lévő lakóhellyel rendelkeznek. Ők átmenetet képeznek a belvárosi, és az agglomerációs
lakosok között a közforgalmú közlekedés igénybevétele szempontjából. A
tömegközlekedéssel való ellátottság ezeken a területeken jónak mondható, bár színvonala
elmarad a belvárosiétól. (Ezt egyébként Budapest esetében a peremkerületek önkormányzatai
rendszeresen felróják a főváros vezetésének, miszerint elhanyagolt területként kezelik őket.
Pedig a legtöbb esetben arról van csak szó, hogy belvárosi térbeli-időbeli lefedettséget nem
lehet a város külső területein biztosítani.) A gépjárművel való közlekedés helyben általában
csekély feltartóztatást szenved, a város belső területeire való bejutás nehézséget okoz. A
gépjárművek tárolása megoldott, a személygépjármű fontos kényelmi tényező, de használata
nem nélkülözhetetlen.

A belvárosi területeken lakók általában ma is a tömegközlekedést választják, őket célszerű
megfelelő minőség nyújtásával megtartani. Az agglomerációkban lakók esetében a minőség
növelésével újabb utasokat nyerhet meg a közforgalmú közlekedési vállalat, azonban
kiegészítő intézkedésekre is szükség van (pl. megfelelő parkolóhelyek építése, közlekedési
szövetségek kialakítása stb.) A nem belvárosi területen lakók közül azonban megfelelő
minőségi színvonal nyújtásával nyerhetők utasok (1. táblázat).

Közterületen kívüli
gépjármű tárolás

Napi személygépkocsi
használat

Naponta megtett
távolság (km)

Belvárosi lakosok nem megoldott nem jellemző <10
Külső városi
övezetben lakók általában megoldott jellemző 5-15
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Agglomerációban
lakók megoldott nagyon jellemző 15<

1. táblázat: A városban és annak agglomerációjában lakók néhány közlekedési szokásjellemzője

2.5.2 Gépjármű tulajdon szerinti csoportosítás

A gépjárművel nem rendelkezők értelemszerűen a közforgalmú közlekedést választják
úticéljuk eléréséhez. Ebben az esetben a szolgáltató, illetve a társadalom feladata az, hogy
számukra is megfelelő szolgáltatást nyújtson. Ez részint szociális cél lehet (pl. idősek
esetében), azonban az alacsony színvonalú minőség (megfelelő életszínvonal mellett)
gépjármű vásárlására és használatára ösztönözhet.

A gépjárművel rendelkezők esetében pedig a megfelelő minőségi színvonal nyújtásával képes
a szolgáltató megfelelő alternatívát nyújtani.

2.5.3 Aktivitás szerinti csoportosítás

Ez a csoportosítás a gépjármű tulajdonláshoz hasonlító eredményekre vezet. Az aktív
dolgozók számára fajlagosan kisebb terhet jelent a gépjármű fenntartása, használata,
számukra a kényelem fontos szempont és gyakran munkájukhoz is nehezen nélkülözhető a
használata. Az inaktív lakosság pedig nagyobb arányban veszi igénybe a közforgalmú
közlekedést, esetükben tehát a megtartás a cél. Az igénybe vevők csoportosítása aktivitásuk
szerint:

• tanulók,
• felsőoktatási intézmények hallgatói,
• aktív korúak:

− hivatás forgalomban részt vevők,
− „rendszeres alkalmi” használók,

• inaktív korúak,
• turisták.

Egyéb szempontok alapján is csoportosíthatóak a városi és térségi közlekedésben résztvevők
(pl.: életkor, nem, jövedelmi viszonyok stb.), azonban a személyközlekedési rendszerek
értékelési lehetőségeinek vizsgálatához ezek vizsgálata nem tűnik célszerűnek.

A csoportosításban részt vevők más-más minőségi elvárásai vannak a közforgalmú
közlekedéssel szemben. (2. táblázat)

Az iskolások számára a biztonságos, gyors eljutás és az alacsony költség a fontos, lehetőség
szerint minél kisebb zsúfoltsággal. Többnyire csúcsforgalmi időszakban utaznak, a délutáni
csúcsforgalom általában az iskolások hazaszállításával kezdődik. Esetükben (egy bizonyos
életkor alatt) nem az utasokat, hanem azok szüleit kell megfelelő marketing tevékenységgel
megnyerni.

A felsőoktatási intézmények hallgatói esetén a térbeli-időbeli paramétereken túl már az utazás
komfortossága is szerepet kap. A csúcsforgalmi időszakokon kívül, napközben is utaznak.
Utazásaikhoz a közforgalmú közlekedés többnyire az egyetlen alternatíva. Fontos az ő
jelenlétük megtartása. Esetükben a közlekedési szolgáltatás árának van jelentős szerepe.

Az aktív korú munkába járók azok, akik a minőségre a leginkább érzékenyek. Igen fontosak
számukra a térbeli-időbeli paraméterek is. Ők fizetik a legtöbbet a tömegközlekedés
használatáért, és így az elvárásaik is a legmagasabb szintűek. Csúcsforgalmi időszakban
utaznak jellemző módon. A városi közlekedés jelenlegi helyzetét vizsgálva a nagyvárosokban,
illetve azok közelében megállapítható, hogy az egyéni közlekedést kizárólag a kényelmi
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paraméterek miatt választják, hiszen csúcsforgalmi időszakokban az egyéni közlekedésnek
gyakorlatilag nincs időelőnye.

Utazás jellemző
ideje (forgalmú

időszak)

Csúcs Normál Kis

Térbeli-
időbeli
para-

méterek

Zsúfoltság
Beszállási
kényelem,
ülőhelyek

Vitel-
díjak

Statikus
Infor-

mációk
Cél

tanulók ** ++ -- -- + -- megtartás
felsőoktatási
intézmények
hallgatói

* * + + + + + megtartás

aktív korúak -
hivatás
forgalomban

** * ++ ++ + + -- növelés

aktív korúak -
„rendszeres
alkalmi”
használók

** * - - + + ++ növelés

inaktív
korúak * * - + ++ - + megtartás

turisták * * - - - - ++ megtartás
** az utazások döntő többsége

az adott időszakban történik
* az utazások általában az

adott időszakban történnek

++ nagyon fontos
+ fontos
- kevésbé fontos
-- nem fontos

2. táblázat: Az utazás jellemző időszakai és a főbb minőségi paraméterek fontossága a közforgalmú
közlekedést igénybe vevő utasok jellemző csoportjainál

A „rendszeres alkalmi” használók a közlekedők azon aktív korú csoportjának tagjai, akik a
hivatásforgalomban nem vagy csak ritkán használják a tömegközlekedést, azonban az átlagos
forgalmú időszakokban gyakran teszik ezt. Ezen csoport tagjai lehetnek aktív korú, de
valamilyen okból munkát nem, vagy otthon végzők, illetve azok akik munkahelyüket
felkeresve gyakran kényszerülnek a város belső területein helyváltoztatásra. Megfelelő
közlekedésminőségi stratégiával különösen a belvárosi területeken utazásaik száma
növelhető.

Az inaktív korúak általában rendszeresen veszik igénybe a közforgalmú közlekedést.
Legtöbbször átlagos forgalmú, illetve kis forgalmú időszakokban utaznak. A járművek esetén
a könnyű fel- és leszállás, valamint az ülőhelyek megfelelő aránya lényeges minőségi
kritérium a részükről. Gyakran csomagokkal utaznak különösen a bevásárló helyek
környékén, ezért a csomagok elhelyezése is fontos a számukra. Újabb utasok megnyerése a
járművek, megállóhelyek megfelelő kialakításával lehetséges, illetve a kis forgalmú
időszakokban is megfelelő járatgyakoriságok alkalmazásával.

A turisták zömében alkalmi használók. Elsősorban a többnyelvű információs rendszer lehet a
segítségükre utazásaik során. Esetükben – az egyéni igénybevételű közforgalmú közlekedési
eszközön, a taxin kívül – a városi tömegközlekedés az egyetlen alternatíva. Ezért a térbeli-
időbeli paraméterekre kevésbé érzékenyek, és árérzékenységük is kisebb. Az ő utazásaik
megtartását segíti elő a közforgalmú közlekedési rendszer megfelelő biztonsága is.  [86]
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2.6 A közforgalmú közlekedési szolgáltatás minőségének értékelése
A közforgalmú közlekedés szolgáltatások minőségét az ISO 2004.2 minőségi körfolyamán
alapuló – egyszerűsített – minőségi hurok segítségével értékelhetjük. [74]  Ennek elemei:

Elvárt minőség: az utas által igényelt minőségi színvonal, amit az explicit és implicit
elvárások formájában lehet meghatározni. Az elvárt minőségi színvonalat – akár csak az
ezután következőket – nem lehet, vagy igen bonyolult számszerűsíteni. Az egyes minőségi
kritériumok az esetleges számítások során más súllyal számítanak, általában utasonként
különböző mértékben. Minőségi elvárásokat az utasok határoznak meg, azonban konkrét,
írásba foglalt elvárásokkal általában a megrendelő önkormányzat, állam stb. jelentkezik. Az
elvárt minőség a leggyakrabban három tényezőből tevődik össze:

• más igénybe vevőktől szerzett tapasztalat,
• személyes igények,
• múltbeli tapasztalatok.

A tervezett minőség: az a minőség, amit a szolgáltató nyújtani kíván utasainak. Ez a
minőségi szint a költségvetési kondícióktól, az utasok által elvárt színvonaltól és a
versenytársak teljesítményétől függ.

Nyújtott minőség: az a minőségi színvonal, ami normál üzemeltetési viszonyok között nap
mint nap elérhető. Ebbe beletartoznak az üzemeltető hibájából (pl. meghibásodásokból
adódó), illetve az üzemeltetőtől független körülményekből (pl. időjárás, baleset, zsúfolt utak)
adódó késések, járatkimaradások.

Érzékelt minőség: az utasok részéről utazásuk során észlelt minőségi színvonal. Ez azonban
nemcsak az adott utazástól függ, hanem jelentős mértékben befolyásolja az utas szolgáltatóról
korábban kialakult képe. Ez a kép nemcsak a korábbi utazások tapasztalata, hanem az utas
természetes környezetében lévő egyéb információkból ered: mások tapasztalata, marketing
tevékenységek hatása stb. [93]

A minőségi hurok ugyanannak a folyamatnak két oldalát mutatja be az utazó (illetve rajta
keresztül a társadalom) és a szolgáltatást nyújtó oldaláról. A szolgáltatás hatékonyságát és
minőségi szintjének növelését a minőségi hurok elemei között lévő „rések” minimalizálásával
érhetjük el (3. ábra). A rés modellek bevezetése lényeges eleme a minőségpolitikának. Ezen
modellek azt ábrázolják, hogy az igénybe vevői minőségérzet kialakulásának folyamatában
szükségszerűen kommunikációs és egyéb elcsúszások (gap-ek) vannak. Ezek együttesen,
összhatásukban okozzák az ügyféltapasztalatok és ügyfélelvárások eltéréseit. A minőségi
körfolyamban alapvetően négy rés állapítható meg:

• eltérés az érzékelt és elvárt minőség között,
• eltérés az elvárt és a tervezett minőség között,
• eltérés a tervezett és a nyújtott minőség között,
• eltérés a nyújtott és érzékelt minőség között.

Az úgynevezett kibővített rés-modell (gap modell) tartalmaz egy ötödik rést is, amely az
igénybe vevő által elvárt szolgáltatás, és annak felismerése között feszül. Vagyis a szolgáltató
hogyan, milyen módszerekkel képes az elvárt minőséget detektálni. Az egyes eltéréseket és
összetevőiket a 2. melléklet mutatja be. Ezen láthatóak az egyes rések okai, illetve a
minőségkép öt általános paramétere.

Az utasok adott szolgáltatással való megelégedettsége jelentős mértékben függ a szolgáltatás
díjától is. A közösségi közlekedési szokásjellemzők ismerete teszi lehetővé egy adott
szegmens igényeinek figyelembe vételét. A szegmentálás több dimenzióban is befolyásolja a
közösségi közlekedést: a hálózat tervezése, az információs folyamat, a jegyeladási rendszer, a
reklám, a szolgáltatás meghatározása és biztosítása stb. kihat a teljes rendszer működésére.
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3. ábra: A minőségi hurok, az egyes minőségi elemek közötti résekkel

A különböző minőségi ösztönzők fejlesztése és alkalmazása a városi közösségi közlekedésben
összefügg a minőségi hurokkal. E szerint:

Elvárt minőség: az utas által óhajtott minőségi szint egy sor súlyozott minőségi
kritérium összegeként számítható. Felmérések alapján határozhatók meg e
kritériumok és viszonylagos jelentőségük. Implicit értékelések is
meghatározhatók ezen vizsgálatokból.

Tervezett minőség: a megcélzott szolgáltatás az utasok számára elérendő
eredmények formájában határozható meg. Ez egy referencia szolgáltatásból, a
referencia szolgáltatás elérési szintjéből és az elfogadhatatlan szolgáltatási
szint kiküszöböléséből tevődik össze. Ezt különböző fajtájú minőségi
szerződésekben és utas chartákban határozzák meg.

Nyújtott minőség: a nyújtott minőség az utas szempontjain alapuló minőségi
mutatók alapján értékelhető. A statisztikailag megbízható mérések és
megfigyelések mátrixok segítségével közös alapra hozhatják a jellemzőket
(multivariációs analízis aggregált és szintetizált mutatókkal) és lehetőséget
biztosítanak ezek súlyozott figyelembevételével az adott viszonylat és a teljes
viszonylatrendszer minőségének megítélésére és összevetésére.

Érzékelt minőség: utas elégedettségi vizsgálatokkal tárható fel, amelyekben az
utasok egyedi tapasztalatai összegeződnek az utazási és az azt kísérő
szolgáltatásokról és információkról.

A minőségi színvonal megtartása, illetve javítása mind a szolgáltató, mind pedig az igénybe
vevő alapvető érdeke. Magyarországon ennek a fejlesztésnek általában pénzügyi nehézségek
szabnak gátat. A fejlesztéseknél természetesen az ésszerűséget célszerű szem előtt tartani,
valamint azt, hogy a közforgalmú közlekedés általános szolgáltatás, sohasem lehet személyre

Elvárt minőség Tervezett minőség

Nyújtott minőségÉrzékelt minőség

Szolgáltató
teljesítmény
értékelése

Utas
elégedettség

mérése
Rések

Utas, társadalom Szolgáltató, üzemeltető
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szabottan nyújtani. Ebből következően – mivel átlag utas nincs – az utasok egy része minden
körülmények között elégedetlen lesz a szolgáltatás minőségével.

A városi és térségi közlekedés minőségének értékelési rendszerét a 4. ábra mutatja be,
amelyben a korlátozó feltételek, illetve a speciális, elsősorban a városi közlekedésre jellemző
versenyhelyzetet korlátozó tényezők láthatóak.

A közforgalmú közlekedés minőségének felmérésére, megállapítására tehát egységes
értékelési rendszer nincsen. Ezért rendkívül nehéz egy városi és térségi személyközlekedés
színvonalát megítélni. Az egységes mérőszámok kialakítása még az egyes városokon belül is
nehézségekbe ütközhet, hiszen más minőségi színvonalat képvisel a közforgalmú közlekedés
a belvárosi, és mást az elővárosi közlekedésben. Az előzőben a térbeli-időbeli paraméterek jó
színvonalúak, míg az utóbbiban az ülőhelyhez jutás, a járművek magasabb komfortja, és a
kisebb zsúfoltság szolgál az utasok nagyobb megelégedésére. Különböző városok
összehasonlítása pedig azért nehézkes minőségi szempontból, mert a város nagysága, a
motorizáltsági fok, a munkahelyek koncentráltsága minden esetben befolyásolja azt, hogy
milyen minőségű közforgalmú közlekedést értékel megfelelőnek az utas. Néhány külföldi
országban a ritka térbeli és időbeli közforgalmú közlekedést jól kiegészíti az egyéni
igénybevételű közforgalmú közlekedési eszköz: a taxi. Ennek elképzelhető valamelyest
kötöttebb változata pl.: irány-taxi: megadott útvonalon, vagy területeken közlekedik a
városokban, esetenként nem háztól-házig személyszállítással, hanem csak bizonyos
megállóhelyekkel. [109]

Kisebb városokban elterjedt a vasút-taxi vagy reptér-taxi is amely a vasútállomásra, illetve
vasútállomásról szállítja el az utasokat kedvezményes díjért. (Ilyen szolgáltatás Budapesten az
Airport-taxi). Amennyiben a taxi közlekedés ára az egyéb közforgalmú közlekedési eszközök
árának nem többszöröse, és személygépkocsikkal kellő hatékonysággal el lehet szállítani az
utasokat, addig ez a közforgalmú közlekedés minőségének növelésére megfelelő eszköz lehet.
Budapest esetén a taxival való utazás meglehetősen drága, egy munkahelyre történő oda-
vissza utazás díja a közforgalmú közlekedés havi bérletével megegyező áru lehet. Mindezek
alapján tehát elmondható, hogy a tömegközlekedés minőségi színvonalára jellemző mutató
kialakítása jelentős nehézségekbe ütközik, és egy aggregát mutató képzése nem is látszik
célszerűnek.

2.7 A kínálati minőség meghatározása

A közforgalmú közlekedési rendszer értékelésének kézenfekvő lehetősége a kínálati minőség
értékelése. Ez az amit a szolgáltató nyújt az igénybe vevők részére. A nyújtott minőségért
ugyanis sok esetben nemcsak a szolgáltató, hanem a városi környezet is felelős. Ennek
értékelése pedig csak statisztikai alapon lehetséges, hiszen a nyújtott szolgáltatás színvonala
akár naponta is változhat. Az érzékelt minőséget pedig az utas szubjektív szempontjai is
befolyásolják. Tehát a leginkább összehasonlítható mérőszám a kínálati minőség
értékeléséből adódik.

A kínálati minőség alapvetően három csoportra bontható:
• kiszolgálási minőség,
• szállítási minőség,
• a rendszer kezelhetőségének a minősége.
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Az első csoportba az előre ismert paraméterek tartoznak: menetrend, viszonylathálózat, a
szolgáltatás teljesítmény paraméterei. Ezeket a rendszeres utasok ismerik, a nem rendszeres
utasok pedig tájékozódhatnak róla.
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4. ábra: A városi és térségi személyközlekedés minőségének értékelési rendszere, és a szolgáltatás színvonalának emelését határoló
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A szállítási minőségről az utas utazásának lebonyolítása közben szerez tapasztalatokat. Ez a
ténylegesen lebonyolított utazás során megismert zsúfoltság, tényleges menetidők stb. A
szállítási minőségnek azért van kiemelt jelentősége a másik két paraméterhez képest is, mert
az utas, illetve más utasok tapasztalata befolyásolja leginkább az adott üzemeltetőről alkotott
általános képet. Hiába magas a kiszolgálási minőség, ha a szállítási minőség esetén a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a menetidőt a járművek nem tudják betartani, a járatok
zsúfoltak stb.

A rendszer kezelhetősége pedig az utazáshoz közvetlenül nem kapcsolható minőségi
paraméter. Az utazás előtti, közbeni és utáni információ lehetőségeket jelenti, valamint a
menetjegyhez jutás lehetőségeit.

2.7.1 A kiszolgálási minőség
A kiszolgálási minőséget az alábbi paraméterekkel jellemezhetjük:

• megközelíthetőség:
− megállóhoz vezető utak,
− biztonság,
− lejtési, emelkedési viszonyok;

• közvetlenség;
• időbeni rendelkezésre állás;
• gyorsaság:

− menetidő,
− várakozási idő,
− megállóhely elérési idő;

• megbízhatóság.

A megközelíthetőség a szolgáltatás igénybe vételi lehetőségét mutatja meg. A megállóhelyhez
vezető utak meglétét, azok minőségét is figyelembe veszi. A magyarországi viszonylatokat
szem előtt tartva a térségi közlekedésben a megállóhely megközelítése sok esetben gondot
okoz. Gyakran a megközelítéshez még szilárd burkolatú gyalogút sem áll rendelkezésre. A
megközelíthetőség másik fontos ismérve a megközelítés biztonsága. Ez külön szintű
megközelítés esetén a legjobb, ekkor ugyanis sem a közforgalmú közlekedés, sem pedig az
egyéni közlekedés esetleges veszélyeztető hatása nem érvényesül. Viszont a következő
megközelítési kritériumnak – lejtési és emelkedési viszonyok – ez felel meg legkevésbé.
Alkalmazása akkor célszerű, ha a közforgalmú közlekedési eszköz maga is külön szinten
közlekedik, vagy nagy forgalmú állomásokon, ahol mozgólépcsők és felvonók alkalmazása
ésszerű. Igen biztonságos megoldást jelent a jelzőlámpával védett gyalogos átkelőhely, ennek
hiányában a kijelölt gyalogátkelőhely. A legkevésbé biztonságos megoldás az, amikor az
utasra van bízva a megállóhely megközelítésének módja. Ilyen esetekben a gyalogosok
gyakran a közforgalmú közlekedési jármű előtt vagy mögött balesetveszélyes módon
keresztezik az útpályát. A nem megfelelő lejtési, emelkedési viszonyok a megállóhely
megközelítése esetén az idősebb utasokat, a mozgáskorlátozottakat, illetve a gyermekkocsival
közlekedőket hozzák aránytalanul nehezebb helyzetbe, ők pedig az esetek többségében –
állapotukból adódóan – gyakrabban veszik igénybe a tömegközlekedést.

A kiszolgálási minőség másik fontos ismérve a közvetlenség: az adott szolgáltatást mennyire
körülményes elérni, illetve a térbeli rendelkezésre állása milyen szintet képvisel. Egy
szolgáltatás akkor számít jó minőségűnek a közvetlenség szempontjából, ha utazásunk
kiinduló pontja közelében találunk közforgalmú közlekedési megállóhelyet, és ott az utazást
minél egyszerűbb módon meg lehet kezdeni.

Az időbeli rendelkezésre állás paramétere valamennyi minőségi paraméter közül talán a
legfontosabb: a szolgáltatóról alkotott képet akár egyetlen feleslegesen hosszú várakozás le
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tudja rontani. Az időbeli rendelkezésre állásnak két lényeges összetevője van, az egyik
üzemkezdet illetve az üzemzárás időpontja; a másik a követési időközök.

A gyorsaság szintén több tényezőtől függ: a tényleges menetidőtől, a várakozási időtől, illetve
a megállóhely elérésére fordított időtől. Ezektől külön lehet választani az átszállások esetén
felmerülő külön megállóhely elérési időket, illetve az átszállással töltött várakozási időket.

A megbízhatóság paramétere pedig a szolgáltatási színvonal egyenletességét, a meghirdetett
paramétereknek való megfelelést mutatja be.

2.7.2 A szállítási minőség
A szállítási minőséget az alábbi jellemzők mutatják be részletesen:

• menet komfort,
• ülőhely kínálat,
• klímatikai viszonyok,
• megállóhely kialakítás,
• biztonság.

A menet komfort az utazás közben fellépő valamennyi fizikai hatást jelenti.

Az ülőhely kínálat szintén a szállítási minőség lényeges ismérve. Általában az ülőhelyek
számának növelése célszerű, különösen térségi közlekedésben, illetve egyéb hosszabb távú
utazásoknál. A magas ülőhely arány kedvező az átlagos forgalmú időszakokban is. Azonban
csúcsidei utazásoknál, elsősorban a belvárosi területeken az ülőhelyek magas aránya
hátrányos, mert a járművek által szállítandó utasok számát csökkenti, a járművön belüli utas
áramlást nehezíti. A belvárosi útvonalakon jellemzően rövid távra használt járatok esetében
tehát a kisebb ülőhelyszám előnyt jelent.

A klímatikai viszonyok a városi és térségi közlekedés neuralgikus pontjai. Míg regionális,
illetve nemzetközi forgalomban a fűtés, illetve klimatizálás mára már elvárható követelmény
lett, a jellemzően rövid megállótávolságokkal, jelentős utascsere idővel, illetve nagy számú és
felületű ajtóval ellátott járművek esetén a komfortos utastér hőmérséklet biztosítás nehezen
megoldható feladatot jelent a szolgáltatónak. Magyarországon és Közép Európában az
időjárási viszonyok miatt általában mind a hűtésre, mind pedig a fűtésre szükség lehet.
Amennyiben a szolgáltató legalább a hőmérséklet emelését biztosítani akarja (ez ugyanis
technikailag lényegesen egyszerűbben kivitelezhető, mint az utastér hűtése, gyakran
veszteséghő felhasználása is jó megoldást jelent), akkor azt elsősorban hosszabb távú járatain
– elővárosi, térségi közlekedés – teszi. Az utastér hűtése különösen belvárosi közlekedés
esetén – irreális kiépítési és üzemeltetési költségei miatt – nem is szerepel követelményként a
közforgalmú közlekedés szolgáltatójával szemben.

Noha a megállóhelyek kialakítása a szolgáltatási minőségnek is fontos részét képezik, a
szállítási minőség esetén is lényeges, hogy az utas a megállóhelyen milyen módon tudja
megközelíteni a járművet. Legkedvezőbb a szintben történő beszállás. Ez kétféle módon
oldható meg: magas peron építésével (elsősorban kötöttpályás járművek esetén), illetve
alacsony padlós járművekkel. Amennyiben szintben történő beszállásra nincs mód, akkor a
peron megléte segíti az utasok beszállását. A peron esetében fontos az, hogy a szállító jármű
is biztonságosan meg tudja közelíteni azt, ne zavarják ebben parkoló autók vagy egyéb
tárgyak. A legkedvezőtlenebb kialakítás az, amikor az utasnak az útpályáról kell fellépnie a
járműre. Ezzel a megoldással ma már csak elvétve találkozhatunk, új építésű pályák esetén
ilyet alkalmazni már nem lehet.

A biztonság kritériuma az utasok elszállításakor a legfontosabb kedvező, hogy statisztikai
adatok alapján a közforgalmú közlekedés az egyéni közlekedésnél lényegesen
biztonságosabb. Ennek oka egyrészt az alacsonyabb sebesség, másrészt a hivatásszerűen
dolgozó járművezetők tudása, harmadrészt pedig a közlekedési szabályok betartásának
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magasabb foka, amelyet az üzemeltetők pl. menetregisztráló készülékek használatával
kényszerítenek ki.

2.7.3 A kezelhetőség
A kezelhetőség négy fontosabb kritériumra bontható:

• áttekinthetőség,
• menetjegyhez jutás,
• információszerzés,
• utaskiszolgálás.

Az áttekinthetőség a szolgáltatásról egységnyi idő alatt nyerhető információ mennyisége.
Vagyis a szolgáltatás részleteit, térbeli-időbeli rendelkezésre állását, és az egyéb igénybe
vételi feltételeket, viteldíjakat mennyire könnyen és gyorsan képes átlátni a szolgáltatást nem
ismerő utas. Mivel a közforgalmú közlekedést néhány szoros kivételtől tekintve bárki igénybe
veheti, nem célszerű a szolgáltatónak igen bonyolult feltételeket előírnia az alkalmi használók
számára.

A menetjegyhez jutás problémáival gyakran találkozhat az utas. A személyzet segítségével
történő jegy- és bérletárusítás általában csak jelentős csomópontokon oldható meg viszonylag
magas költsége miatt. A megállóhelyekre elhelyezett automaták általában jó megoldást
jelentenének, de a gyakori rongálások miatt, és az eszközök jelentős értéke miatt ezeket is
általában a nagyobb forgalmú megállóhelyeken alkalmazzák, mert a több utas miatt itt
csekélyebb a rongálás veszélye.

A probléma a város kisebb forgalmú külső területein jelentkezik, ahol az utas semmilyen
formában nem tud jegyhez jutni, akkor utazhat csak, ha előre váltott menetjeggyel
rendelkezik. Ez a szolgáltatás minőségképét rontja. Megoldást jelent még a budapesti
tömegközlekedésben használt módszer is: egyes autóbusz járatokon a járművezetőnél
menetjegyet lehet váltani. Ez azonban drágább mint a vonaljegy, ráadásul a jármű vezetőjénél
nincs váltópénz, tehát az automatákhoz hasonlóan az utasnak aprópénzzel kell rendelkeznie.
A jelentősebb utasforgalmat lebonyolító járatok esetében erre nincs is mód, mert a jármű
menetidejét a jegyvásárlások jelentősen megnövelnék. A Budapest környéki forgalomban
közlekedő autóbuszjáratoknál is alkalmazzák ezt a megoldást, de ott a nagyobb
megállótávolságok miatt a jegyvásárlások relatív feltartóztató hatása kisebb.
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Megállóhoz vezető utak

Biztonság

Lejtési, emelkedési visz.

Megközelíthetőség

Közvetlenség

Időbeni rendelkezésre állás

Gyorsaság

Megbízhatóság

Menet komfort

Ülőhely kínálat

Klímatikai viszonyok

Megállóhely kialakítás

Biztonság

Áttekinthetőség

Menetjegyhez jutás

Információszerzés

Utaskiszolgálás

Menetidő

Várakozási idő

Megállóhely elérési idő

Kiszolgálási
minőség

Szállítási
minőség

Kezel-
hetőség

Kínálati
minőség

zi=5,9 gi=20

zi=6,4 gi=15

zi=8,5 gi=25

zi=7,9 gi=25

zi=7,3 gi=15

zi=6,3 gi=15

zi=5,9 gi=20

zi=8,5 gi=10

zi=7,9 gi=30

zi=6,9 gi=25

zi=5,8 gi=25

zi=4,3 gi=30

zi=5,2 gi=20

zi=4,8 gi=25

zi=8,7 gi=55

zi=3,5 gi=25

zi=5,4 gi=20

zi=5,3 gi=30

zi=4,5 gi=30

zi=7,3 gi=40

zi=6,7 gi=30

zi=7,1 gi=40zi=6,6

zi=5,9 gi=30

5. ábra: A minőségi kritériumok hierarchikus rendszere, és azok tipikus értékei az
EU országaiban [40]
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Egyes közforgalmú közlekedési viszonylatokon a járművön is elhelyeznek jegykiadó
automatát, ez azonban az ellenőrzési folyamatot nehezíti meg. Rendszerint két-három utas
tudja megvásárolni a jegyét egy-egy megállóközben. Jó megoldást jelenthet a többé-kevésbé
rendszeresen utazók számára a többféle helyen és módon feltölthető chip-kártya.

Azonban egy ilyen rendszer bevezetése a gyakori érvényesítések miatt okozhat többlet
kellemetlenségeket a jelenleg bérlettel utazók számára, akik jelenleg csak alkalmi jelleggel
számíthatnak ellenőrzésre.

Az információ szerzés is a kezelhetőség meghatározó kritériuma. Az utasok utazás előtti,
utazás közbeni, illetve az utazást követő információkat vesznek igénybe. Természetesen a
különböző időszakokban utazóknak, illetve a különböző felhasználói csoportoknak más
információ féleségre, más gyakorisággal van szüksége. Egy jó minőségű információs
rendszerben az utasok valamennyi csoportja könnyen megtalálja a számára szükséges
információkat, és azokat az utazása során jól tudja hasznosítani. Az információkat
felbonthatjuk statikus, féldinamikus, és dinamikus információkra. Általában a statikus
információk nyújtása a legtöbb közforgalmú közlekedési vállalatnál megoldott, hiszen ezeket
az információkat frissíteni nem, vagy igen ritkán szükséges, pusztán pótlásukról, tisztán
tartásukról kell gondoskodni. A budapesti tömegközlekedésben azonban dinamikus
információkkal nem, vagy csak ritkán találkozhat az utas. A meglévő rendszerek döntő
többsége pedig a járművön lévő dinamikus utastájékoztatást jelent, ami a következő
megállóhely és az átszállási kapcsolatok közlésére szorítkozik.

Az utaskiszolgálás az utasok ad hoc jelentkező problémáinak megoldását jelenti. Alapvetően
az utasokkal közvetlen kapcsolatba kerülő dolgozók magatartását jelenti. Járművezetők,
jegypénztárosok, ellenőrzéssel, információ adással foglalkozó munkatársak utasokkal
szembeni viselkedése értékelendő az utaskiszolgálás színvonalának értékelésekor. De ide
tartozik a panaszok kezelése, elveszett tárgyak összegyűjtése, pótdíjazással kapcsolatos
kérdése is.

A fent felsorolt kritériumokat hierarchikusan lehet ábrázolni az ún. minőségi fa formájában.
Az így összetett hatások jól leképezhetők, és az egyes jellemzők hatása a szolgáltatási
színvonalra számszerűsíthető. A minőségi fa felépítése és az egyes jellemzők viszonyítása az
igényszint felső értékéhez, valamint a vizsgált jellemző súlyértéke lehetővé teszi egy
szintetizált minőségi jellemző meghatározását, ezzel az egyes viszonylatok minősítését. Az
adott minőségi jellemzők céljellemzői (zi) egy 0-tól 10-ig terjedő skálán helyezhetők el, ahol a
legjobb értéket a zi=10 érték jelenti, az el nem fogadható legrosszabb értéket pedig a zi=0. Az
elért érték a két szélső érték között helyezkedik el skálamutatóként, dimenzió nélkül. Mivel az
egyes tényezők jelentősége a közlekedés minőségének szempontjából nem egyforma, ezért
minden egyes jellemzőhöz százalékos súlytényező is rendelhető (0≤gi≤100).

Ezek a súlytényezők összege 100% (Σgi=100), ezek segítségével súlyozott célértékekkel
fejezhető ki egy-egy tulajdonság. Az Európai Uniós országokban általánosan használt súlyozó
tényezőket, és az egyes értékek elvárható szintjét az 5. ábra mutatja be. Mind a célértékek
elfogadható mértéke, mind a súlytényezők megoszlása függvénye a települési jellemzőknek,
az adott viszonylat szerepének a településen belül, a forgalmi időszaknak, illetve a közösségi
közlekedési politikának. Az egyes viszonylatok fentiek szerinti értékelése az összevetést és a
rendszer minősítését is lehetővé teszi országon belül és országok között is. [103]

A jellemző értékek közül a legnagyobb a 8,7: ezt a menetidő fontosságának elvárható értéke
az EU országaiban. Ezt az értéket az időbeli rendelkezésre állásra, és az klimatikai
viszonyokra vonatkozó 8,5 érték követi. A minőségi jellemzők közül még magas osztályzatot
kapott a megállóhely kialakítása, és a gyorsaság is (7,9), melynek egyik aljellemzője a
menetidő. Ha a leggyengébb várható osztályzatokat vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a
várakozási idő zi=3,5 értéke a legalacsonyabb elvárt szint. Nyilvánvalóan ez megfelelően
működő közlekedési rendszerben, jó informatikai ellátottság mellett értendő, hiszen
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rendszertelenül és ritkán közlekedő járatok esetén ennek jelentősége nagyobb. A 0-tól 10-ig
terjedő skálán 5-nél rosszabb értéket kapott még az utaskiszolgálás (4,8), illetve a
menetjegyhez jutás (4,3). Mindkét jellemző a rendszer kezelhetőségéhez tartozik amelynek a
szállítási, illetve a kiszolgálási minőséghez képest alacsonyabb a jellemző értéke.

Az egyes minőségi kritériumok értékét és súlyát akkor tudjuk megfelelően felmérni és
értékelni, ha a két értéket összeszorozzuk. Mivel a súlytényezők is az egyes szinteken
értelmezendőek, ezért a zi*gi szorzatokat is ugyanezen a szinteken kell értelmezni. Az így
képzett szorzatokat, és a szorzatok alapján csökkenő sorrendbe rendezett minőségi mutatók
hierarchikus rendszerét a 3. melléklet mutatja be. A szorzatok alapján reális képet kaphatunk
az utazók igényeiről. A kínálati minőségen belül a legfontosabb a szállítási minőség, ezt
követi a kiszolgálás minősége, majd pedig a kezelhetőség. A szállítási minőségen belül a
megállóhely kialakítása, illetve a biztonság a legfontosabb, a klimatikai viszonyok noha
magas zi értékkel rendelkeztek az alacsony gi súlyozó tényező miatt a legkevésbé fontos a
szállítási minőségi kritériumok között. A kiszolgálási minőséget jelentő tényezők közül az
időbeli rendelkezésre állás és a gyorsaság rendelkezik a legmagasabb szorzatértékekkel. A
kezelhetőségen belül a két legfontosabb kritérium az áttekinthetőség és a menetjegyhez jutás.

2.8 A minőség fogalma
A közlekedés minőségét a társadalom, a szolgáltató és az igénybe vevő oldaláról vizsgáltam.
Megállapítottam, hogy mindhárom résztvevőnek bizonyos szempontból különböznek az
igényeik, ezért valamennyi fél által elfogadható kompromisszumra kell törekedni, hiszen a
közforgalmú közlekedés hosszú távú társadalmi hasznot hajt. A tömegközlekedésben
résztvevőket csoportokra bontottam aktivitásuk szerint és elemeztem a szolgáltatással
szemben támasztott igényeiket. Ezen igényekből meghatároztam azt a tartomány, amelyet a
szolgáltatónak biztosítani kell.  A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy elsősorban a
csúcsforgalmú, másodsorban az átlagos forgalmú időszakokban kell a szolgáltató által
nyújtott minőséget megnövelni. Hazánkban elsősorban az utasok megtartása a cél, az aktív
korúak közül azonban újabb utasok nyerhetők meg. Ehhez első sorban a térbeli lefedettség
növelése, a zsúfoltság csökkentése és a járművek kialakításának javítása lehet a megfelelő
eszköz.
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3. A közlekedés minőségének mérésére szolgáló eszközök,
összehasonlítási eljárások

Ebben a fejezetben ismertetésre kerülő eljárások a nemzetgazdaság bizonyos szegmenseiben
használatos módszerek. A közlekedés egyes szegmenseiben elterjedőben van a használatuk,
azonban ezek szigetszerűen, egyes közlekedési vállalatoknál, illetve bizonyos projektekhez
kapcsolódóan kerülnek alkalmazásra. Az összehasonlításokat támogató módszerek is más
szempontok szerint végzik az összehasonlítást. Az összehasonlító eljárások bemutatásával,
elemzésével az a célom, hogy megvizsgálja a közforgalmú közlekedésben való
alkalmazhatóságukat illetve egy egységes módszer kidolgozásának lehetőségét.

Az ECMT konferenciája [26] a közlekedésben használatos analitikai eszközként a következő
eljárások használatát javasolja:

• több kritériumos értékelés,
• érték elemzés,
• költség-haszon elemzés,
• díjszabás értékelés.

Az általános gazdasági fejlődés következtében az egyéni közlekedés színvonala folyamatosan
javul, különösen a járműállomány tekintetében. Ezzel a helyi közforgalmú közlekedés csak
nehezen tud lépést tartani. Ezért nagyon fontos a közlekedés minőség fogalmának
meghatározása, illetve a minőségi színvonal összehasonlítása az egyes közlekedési ágak
között. Mivel a közlekedés egy komplex rendszer, annak minősége is meglehetősen sok
tényezőből tevődik össze, ezért az összehasonlításra a multikritériumos módszerek a
legalkalmasabbak.

Amennyiben a társadalom az egyéni közlekedés korlátozására az árak segítségével történő
hatásgyakorlást választja, akkor az árrugalmassági függvények (elaszticitás modellek)
használhatóak, amelyek a kereslet és az ár összefüggéséit vizsgálják. A globalizációs folyamat
további erősödésével az ilyen irányú kutatások várhatóan tovább fognak erősödni, mert a
közlekedés költségeinek befolyásolása (természetesen számos más intézkedéssel kiegészítve)
igen jól használható módja a közlekedés és a modal-split befolyásolásának.

Az összehasonlításokra, így a multikritériumos összehasonlításokra is jellemző, hogy
általában nem egy vagy több abszolút kritériumhoz hasonlítjuk egy közlekedési vállalat, vagy
az egyéni közlekedés paramétereit, hanem valamely hasonló (vagy esetleg ugyan azt a
tevékenységet végző) szervezethez. Ezt a célt szolgálja a benchmarking, amely a nemzetközi
szinten évek óta az egyik legnépszerűbb menedzsment eszköz. Mint ahogy már az előző
bekezdésben is szóba került a közforgalmú közlekedés minőségét is célszerű külföldi, illetve
hazai közlekedési vállalatok teljesítményéhez mérni (természetesen a helyi sajátosságok
figyelembe vételével). Ehhez pedig a benchmarking nyújt segítséget. [5]

3.1 Multikritériumos módszer
A közlekedés fontos eszköz egy ország gazdasági növekedésének, hatékonyságának,
versenyképességének és foglalkoztatási viszonyainak javításában. Ahhoz, hogy ezt a szerepét
betölthesse, a közlekedésnek is hatékonyan, piackonform módon kell működnie. A
közlekedés hatékony, piackonform működésének biztosítása érdekében legfontosabb feladat a
megkülönböztetés mentes versenyfeltételek megteremtése. Azonban a közlekedési
rendszerekben, különösen a városi és térségi közlekedésben a megfelelő működés elősegítése
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érdekében – mint az első fejezetben szerepelt – a verseny bizonyos fokú szabályozása
célszerű. [44]

A közforgalmú közlekedési vállalatok a közlekedési piacon teljesítményt nyújtanak (férőhely-
kilométer), és ezzel az utasok közlekedési teljesítményhez (utaskilométer) jutnak. Egy
közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalat tulajdonságait, külső megjelenését, a közlekedési
szolgáltatás milyenségét a minőség fogalmával határozhatjuk meg. Ha a személyszállítási
piac esetén a szolgáltatás fogalmát a kínálatból kiindulva határozzuk meg, akkor a
közlekedési kínálaton – függetlenül attól, hogy a közforgalmú közlekedést, vagy az egyéni
közlekedést vizsgáljuk – a közlekedési kínálat külső megjelenését a többi piacon jelenlévő
szolgáltatástól megkülönböztető jellemzőit értjük. A minőség fogalma részben objektív,
mérhető tulajdonságokból áll,  részben szubjektív módon leírható jellemzőket használunk, ha
össze akarjuk állítani az értékelési  tényezők bizonyítványát.

Más szavakkal: egy termék minőségének a fogalma mindig függ a piacon levő versenytársak
kínálatától, ezért mindig relatív sajátosság. Ennek a megállapításnak a közforgalmú
közlekedés szempontjából különleges jelentősége, és a közlekedéstudomány számára
messzire vezető következménye van. Ebből a szempontból másodlagos, hogy az egyes
intézkedéseket közlekedéspolitikai, energiapolitikai, vagy közlekedéstervezési okokból
vezették-e be. A kínálat minőségének megítélése a közforgalmú közlekedés esetében
közvetlenül visszatükröződik például a megkérdezett utasok által adott osztályzatokban, vagy
– bár közvetve – a piaci résztvevőkön, akikre a közforgalmú közlekedési piac hat.

A közforgalmú közlekedésre kapott értékeket azonban mindig kellő kritikával és óvatossággal
kell fogadni. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az adott körülmények között a minőség
javítására tett intézkedésekről téves következtetéseket vonunk le. Így az egyes kritériumokra
adott értékeknél tisztázni kell, hogy milyen kiegészítő információk voltak elérhetőek (volt-e
kérdezőbiztos, rendelkezésre állt-e részletes, mindenre kiterjedő kitöltési útmutató stb.); így
megállapítható hogy az egyes kérdésekre adott válasz mennyire volt tudatos. Meg kell
vizsgálni, hogy volt-e a kérdéseknek valamilyen fontossági sorrendje. A kérdésfeltevések nem
befolyásolták-e a válaszadókat. Milyen hatása lehet az osztályzatok középértékének az egyes
közlekedési ágazatok értékelésében. Anélkül, hogy komplex matematikai vizsgálatokat
végeznénk annak érdekében, hogy megállapítsuk az összefüggést a minőségre adott
osztályzatok és a modal-split között, abban biztosak lehetünk, hogy a közlekedés minősége
hatással van a tömegközlekedés részarányára. Természetesen további kutatásokat kell
folytatni azért, hogy a megoldáshoz közelebb jussunk, de fel kell tennünk azt a kérdést is,
hogy esetleg a véletlenszerű mintavétellel kiválasztott nyers adatok a felelősek azért, hogy
eddig nem találtunk megfelelő analógiát.

3.1.1 A közforgalmú közlekedés mérőszámai

A közforgalmú közlekedési osztályzatok esetében fontos, hogy a valóságot pontosan le tudja
írni. Kérdés az, hogy milyen skálát használjunk (1..4, 1..5, vagy 1..10) amire a megkérdezett
személyek a legpontosabb válaszokat tudják adni, illetve, hogy a verbális értékeléseket
hogyan fordítsuk le osztályzatokra. A helyzetet nehezíti, hogy az országokban az iskolában
használatos osztályzatok eltérnek egymástól. Az ötfokozatú skála ugyan a legelterjedtebb, de
a legjobb eredmény jelölésére egyes országokban az egyes, más országokban pedig az ötös
osztályzatot használják. Az iskolai értékelési skálák használata azért célszerű, mert mindenki
tisztában van az egyes értékek jelentésével. Ezeknél több vagy kevesebb fokozatú skálát nem
érdemes használni, mert félrevezető eredményeket kaphatunk. Ha mindenképpen
többfokozatú skálát szükséges használni, akkor e skálák egész számú többszörösét tartalmazó
skála (Magyarországon pl. 10, vagy ritkán 15 fokú skála) használata lehetséges.

Részletesebb kép kapható az értékelendő objektumról akkor ha súlyozó tényezők
alkalmazására kerül sor, és azokat minél pontosabban, több szakember véleményének
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figyelembe vételével határozzák meg. Azonban az utasfelvételek számottevő részénél a
súlyozó tényezők részletes meghatározásáról pénzügyi, vagy egyéb okokból lemondanak.

A közforgalmú közlekedési osztályzatok értékelésnél nagyon nagy szerepe van annak, hogy
milyen körben végzünk kikérdezést. Egy reprezentatív mintavételen alapuló kikérdezés adja a
legpontosabb eredményt, azonban ennek az elkészítése a legdrágább. Ezért gyakran a
tömegközlekedésben részt vevők szerepelnek a megkérdezettek között, tehát azok, akik a
közlekedési eszközválasztásban már döntöttek. Természetesen ez a csoport a minőségi
jellemzőket egészen másként ítéli meg. Ezen kívül figyelembe kell venni, hogy a
kikérdezéseknél volt-e életkori korlát. A felvételek jelentős részénél a fiatalabb válaszadókat
(16 év, esetleg 14 év) eleve kizárják; így a tanulók egy jelentős részének a véleményéről –
akik a jogosítvány megszerzése után potenciális utasok lehetnének – lemondanak. A minőségi
jellemzők osztályzatokkal történő  érékelésénél figyelembe kell venni, hogy a vizsgálatok
célja tulajdonképpen az utasok megnyerése.

Az eddig leírtakból következik, hogy a közforgalmú közlekedési osztályzatok
összehasonlítása az igen nagy mennyiségű rendelkezésre álló információk ellenére is a
különböző közlekedési vállalatok esetében – elegendő ha csak az eltérő kikérdezési módokat
vesszük figyelembe – bár hasznosnak tűnik mégis igen nehezen kivitelezhető. Különösen az a
közlekedési vállalatok rangsorolása a közforgalmú közlekedési osztályzatok alapján. Sok
vállalat esetében egyszerű számtani átlagot számítanak a mutatókból, amelyek segítségével a
közlekedési vállalatot rangsorolják. Ez az átlagérték azonban nem minden esetben jellemzi jól
az adott vállalatot.

3.1.2 A szubjektív minőségi jellemzők felmérésére szolgáló eszközök

Amennyiben az objektív minőségi jellemzőkön kívül a minőség szubjektív jellemzői is
felmérésre kerülnek, akkor a közlekedés résztvevőinek véleményéről kell valamilyen
formában információt kapni. Ennek legelterjedtebb módja a kérdőíves felmérés. Ezen
valamennyi, az értékelés szempontjából szükséges jellemzőt fel kell tüntetni, és erre a
válaszadó saját szavaival, vagy meghatározott kategóriákba sorolással válaszolhat.

Kérdőívek típusai
A kérdőíveknek alapvetően két típusa létezik: a nyílt és a zárt kérdőív. A nyílt kérdőíven csak
kérdések szerepelnek, és a válaszadó saját véleményét fogalmazhatja meg. Ezen kérdőívek
feldolgozása bonyolultabb, mint a zárt kérdőíveké, azonban a válaszokból további
következtetéseket vonhatunk le a közforgalmú közlekedés minőségéről. A zárt kérdőívek
esetén a kérdések mellett a lehetséges válaszok is megadásra kerülnek, így a válaszadónak
csak ezek közül kell választania. A közlekedésben alkalmazott kérdőíveknél ez leggyakrabban
valamilyen osztályzat. Az ilyen típusú kérdőívek rendkívül gyorsan feldolgozhatók, azonban
a válaszadók lehetőségeit bizonyos fokban korlátozzuk az előre megadott
válaszlehetőségekkel. A kétféle kérdőív típus természetesen kombináltan is alkalmazható.

Egy kérdőív összeállítását az alábbi lépéseket kell végrehajtani [102]:
• az adott felvételhez szükséges információk körének lehatárolása,
• kérdőív típusának meghatározása,
• az adatgyűjtés módszerének meghatározása,
• az egyes kérdések konkrét megfogalmazása,
• a megfelelő skálák, táblázatok vagy egyéb eszközök megfelelő kialakítása,
• a kérdések legmegfelelőbb sorrendjének meghatározása,
• a kérdőív szerkezetének, elrendezésének kialakítása,
• próbakérdezés lebonyolítása,
• kitöltési útmutató készítése.
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Az adatgyűjtés módszerei
Az adatgyűjtés során alapvetően négy féle módszer használata lehetséges:

• önkitöltő kérdőív,
• csoportos önkitöltő kérdőív,
• személyes kitöltésű kérdőív,
• telefonos interjú.

Az önkitöltő kérdőívek esetében a kérdőíveket a potenciális válaszadók körében kiosztásra
kerülnek. A kitöltés és visszaküldés ezután a válaszadóra van bízva. A visszajuttatás történhet
forgalmas közlekedési csomópontokban történő gyűjtőládákba helyezéssel, vagy postai úton.
Ez utóbbi esetben a postai költséget a válaszadótól át kell vállalni. A visszajuttatás elősegítése
érdekében valamilyen módon motiválni kell a válaszadókat. Megfelelő motiváció esetén is
arra kell számítani, hogy a kérdőívek jelentős része nem érkezik vissza. Motiváció nélkül a
kérdőívek esetében a visszaérkezési arány kb. 10%. Az önkitöltő kérdőíveknél különösen
fontos a pontos kérdésfeltevés, illetve a megfelelő kitöltési útmutató kialakítása, hiszen a
válaszadó egyéb segítség nélkül tölti ki a kérdőívet.

A csoportos önkitöltő kérdőív az előbbitől abban különbözik, hogy a válaszadók egy
csoportja egyszerre egy arra alkalmas helyiségbe adja meg a válaszokat az ott kiadott
kérdőívekre. Ebben az esetben a kérdőívek gyakorlatilag 100%-át visszakapja a felmérő,
valamint a kitöltés közben felmerülő nehézségekre a helyszínen lehet reagálni. Ebben az
esetben egyszerűbb kitöltési útmutató szükséges, illetve ez el is maradhat. Az ilyen típusú
válaszadás esetében a megszervezés jelenti a problémát: elsősorban munkahelyeken,
iskolákban lehetséges ennek elvégzése; forgalomban résztvevő utasok összegyűjtése a
gyakorlatban nem megoldható.

Személyes kitöltésű kérdőíveknél kérdezőbiztos segítségével történik a válaszadók
megkérdezése. Ebben az esetben a kérdőívet nem az utas tölti ki, feladata csak a válaszadás.
Az utazó számára ez kényelmes megoldás, hiszen akár a megállóban várakozva is megadhatja
válaszait, azonban időigényes: ott a helyszínen és azonnal kell válaszolnia. Az ilyen típusú
felmérés költséges, mert nagy az élőmunka igényessége. Az eddig felsorolt lehetőségek közül
ebben az esetben juthatunk a legpontosabb válaszokhoz, hiszen kérdezőbiztosnak pontos, a
válaszadóhoz „igazított” kérdésfeltevésre van lehetősége.

A telefonos interjú segítségével kényelmesen és gyorsan juthatunk információhoz, ma már ez
az adatszerzés leggyorsabb módja. Azonban a válaszadók előzetes csoportosítására nincs
lehetőség (pl. adott viszonylattal utazók).

A szakirodalom ismer még egyéb kérdőív kitöltési lehetőségeket is (pl. telefonon történt
konzultáció után postán elküldött kérdőív kitöltése, telefonos segítséggel), de ezek a
módszerek Európában kevésbé elterjedtek.

Mintavételi módszerek
A közlekedés minőségi mutatóinak meghatározásához használt szubjektív jellemzők
felmérésének kritikus pontja a mintavételi eljárás. Ezeket az eljárásokat négy csoportba
sorolhatjuk:

• önkényes,
• rétegzett mintavétel,
• kvóta szerinti minták,
• valószínűségi mintavétel.

Az önkényes mintavétel a leggyakrabban használt felvételi eljárás. Gyors, olcsón
kivitelezhető, viszont a legkevésbé pontos eredményhez jutunk. Amiért mégis gyakran
használják – különösen az utasok megkérdezésekor –, mert jelentős tévedéseket általában nem
tartalmaz, későbbi részletes vizsgálatok megalapozásához jól használható.
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Rétegzett mintavétel esetében egy valamilyen szempont szerint kiválasztott csoport
véleményét mérik fel folyamatosan, vagy rendszeresen egy megadott időszakon belül. Az
ilyen felmérésekre általában valamely intézkedéssorozat bevezetésekor van szükség, illetve ha
a közlekedés minőségi jellemzői valamilyen okból időben ingadoznak. A közlekedés
minőségi paramétereinek felmérésére csak valamilyen intézkedés sorozat kapcsán
használatos.

Kvóta szerinti minták esetében a potenciális és tényleges utasokat valamilyen szempont
szerint kategóriákra kell bontani. Ezek a kategóriák leggyakrabban az iskolai végzettséggel,
az aktivitással, életkorral, lakóhellyel, jövedelmi viszonyokkal kapcsolatosak. Majd azt kell
megvizsgálni, hogy a teljes – a közlekedés szempontjából számba jöhető – lakosság körében
hányan tartoznak az adott kategóriákra, és az így szóba jöhető személyek bizonyos százalékát
mindegyik kategóriában megkérdezik. Így biztosítható az, hogy a lakosság valamennyi rétege
képviselje magát a közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos válaszadások során.

Valamennyi mintavételi módszer közül a legpontosabb eredményt a valószínűségi mintavétel
adja. Azonban ennek alkalmazása – költségessége és időigényessége okán – a legritkább.
Mivel azok véleményét is fel kell mérni a közforgalmú közlekedésről akik csak az egyéni
közlekedést veszik igénybe, az ilyen felméréseket gyakorlatilag csak háztartási kikérdezéssel
lehet lebonyolítani. Ezzel garantálható a véletlenszerűség is, amely nélkül az eredmény
megkérdőjelezhetővé válik. [71]

3.1.3 A multikritériumos elemzés lépései a városi és térségi
közlekedésben

A vizsgálat előkészítése
Az első lépés az értékelési tényezők kiválasztása. Ezek két nagy csoportra bonthatók:
számszerűsíthető jellemzők (járművek száma, felkínált férőhely-kilométerek száma stb.) és
szubjektív jellemzők (járművek kényelme, járművek esztétikai állapota stb.)

Miután kiválasztották a bírálati kritériumokat és a bírálandó intézkedéseket, megalkotható a
multikritérium értékelő mátrix. Ebben annyi oszlop van, amennyi a kritériumok száma és
annyi sor, amennyi a vállalatok száma. (Természetesen nemcsak közforgalmú közlekedési
vállalatokat hasonlíthatunk össze egymással, hanem közlekedési alágazatokat is; egyéni
közlekedést a közforgalmú közlekedéssel; vagy egyes bevezetni kívánt intézkedés
csomagokat stb. Azonban a későbbiek során az egyszerűség kedvéért a továbbiakban
vállalatok szerepelnek.) Minden cella egy intézkedés egy kritérium szerinti értékelését
reprezentálja. A multikritérium-elemzés megköveteli, hogy minden vállalatot minden
kritérium szerint megvizsgáljanak (cella nem maradhat üresen). A technika támogatja a
mutató által számszerűen kifejezett kritériumok, a leírások által minőségileg kifejezett
kritériumok, és a pontozás által időközileg kifejezett kritériumok együttes alkalmazását.

A multikritérium értékelő mátrix
A multikritérium értékelő mátrix kitöltésének a legpragmatikusabb módja, valamennyi
értékelési következtetés strukturálása, akár mennyiségi, akár minőségi értékelésről van szó.

A multikritérium-elemzés folytatása előtt az értékelő csoportnak ellenőriznie kell, hogy az
általa előzetesen levont következtetések lehetővé teszik-e a vállalatok összehasonlítását. Az
értékelő csoportnak ezt már amennyire lehetett, a kritériumok megválasztásában is
biztosítania kellett. A hatáspontozó mátrixnak nem szabad túl sok semleges, értéktelen hatást
tartalmaznia. Ha a zérustól eltérő pontszámok csak a mátrix átmérőn (diagonálison)
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helyezkednek el, ez azt jelenti, hogy az értékelésben semmi nem közös és értékelési
kritériumuk speciális. Ilyenkor a multikritérium-módszer nem alkalmazható.

Elemzési eljárások
Két fő lehetősége van az értékelő csoportnak, hogy a különböző intézkedéseket érdemben
összehasonlítsa.

• kompenzációs multikritérium-elemzés,
• rangsorolásos multikritérium-elemzés.

Az első az ismertebb megoldás. Minden kritériumot súlyoznak, majd minden vállalatnak
kiszámítják az általános pontszámát súlyozott matematikai átlag formájában a különböző
kritériumokkal kapcsolatban. Ezt nevezik kompenzációs megoldásnak, mert a súlyozott átlag
lehetővé teszi a kritériumok közötti kompenzációt. Például a környezetre nagyon negatívan
ható intézkedés kaphat egy elfogadható általános pontszámot, ha a foglalkoztatásra viszont
rendkívül jó hatással van.

A rangsorolásos megoldásban nincs általános pontszám, itt nem minden kritérium mérhető
össze. Az elemzés a többszörös összehasonlításon nyugszik, amelynek a modellje a
következő: „megelőzi-e A intézkedés B intézkedést a környezeti kritérium szempontjából?”
stb. Ezeket a kérdéseket igennel és nemmel kell megválaszolni. Lehetséges azonban a
következő rangsorolás is: „A intézkedés legalább olyan jó, mint B intézkedés – ha a többségi
kritériumot vesszük alapul (teljes megegyezés esetén) – miközben nem túlságosan rossz a
többi kritérium szempontjából sem (ha nincs teljes megegyezés)”. A rangsorolásos típusú
elemzés gyakran bizonyos védekezést is jelent, nehogy egy intézkedés egy adott kritérium
szempontjából katasztrofálisan rossz legyen. E célból van egy ún. vétóküszöb minden
kritériumra vonatkozóan. Ez azt a maximálisan megtűrhető hátrányt mutatja, amely  esetén
még van értelme az összehasonlításnak. Ha valamely kritérium esetén az Lehetséges továbbá
a kritériumok között elsőbbségi sorrendet felállítani, valamint progresszív vétóküszöb érték is
bevezethető. A vétóküszöb bevezetése nagy különbség a rangsorolásos és a kompenzációs
logika között. Ha a kompenzációban küszöb volna, semmiképpen nem lehetne elfogadni egy
olyan intézkedést, amely a környezetre nagyon negatívan hatna, hiába volna a közlekedésre
kitűnő hatással.

A rangsorolás előnye, hogy jobban visszatükrözi az egyes alternatívák közötti viszonyok
természetét. Amikor a kritériumok többsége szerint A megelőzi B-t, és ugyanakkor A-t más
kritériumok kifejezetten nem tiltják – akkor egy klasszikus értelemben vett politikai stílusú
gondolkodásmód érhető tetten. Köztudomású, hogy könnyebb meghozni egy döntést, ha a
kockázatvállalók többsége egyetért, és ha nincs nagyon erős ellenzéki nyomásgyakorló
csoport. Az értékelési kritériumok, és az értékelésben érdekelt kockázatvállalók között
gyakran van kapcsolat. Azokban az esetekben, amikor az értékelést irányító csoport kb. tíz
partnerre bővül, nem rendkívüli, hogy a tagok nyíltan vállalják elkötelezettségüket egy
kritérium mellett – pl. környezetvédelem, költségek stb. Ilyenkor a rangsorolásos megoldás
tükrözi a legjobban az irányító csoporton belüli közös folyamatot a bírálat
megfogalmazásában. Technikai szempontból a kompenzációs megoldás könnyen
megvalósítható egyszerű papírmunkával. A rangsorolásos megoldásban speciális szoftver
szükséges.

A rangsorolás nem mindig eredményez világos következtetéseket. Az elemzés eredményezhet
olyan pontozást is, amely szerint bizonyos jó intézkedések egyértelműen mindig ellentétbe
kerülnek másokkal, ezzel azonban nem oldódik meg a probléma, továbbá olyan intézkedések
is lehetnek, amelyeket nem lehet rangsorolni.

A kompenzációs megoldás viszont mindig nagyon világos. Az alábbiakban a módszer további
lépéseinek ismertetésére kerül sor. Egy program átfogó értékelésének minden intézkedésre ki
kell terjednie. A súlyozott általános pontszám megfelelő, feltéve, hogy az értékelést irányító
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csoport minden tagja megerősíti, hogy nincs olyan mérvű probléma, ami indokolná a
vétórendszer alkalmazását.

A kritériumok közti preferenciák
A preferenciákat a kritériumok súlyozásával rögzítik. Az értékelők preferenciáit a következő
módokon veszik figyelembe:

Az első megoldásban összehívják az értékelő szakembereket, vagy kérdőíveket juttatnak el
hozzájuk és megkérik őket, hogy juttassák kifejezésre preferenciáikat a kritériumok súlyozása
formájában.

Egy másik megoldásban az értékelőket ún. intézkedési vagy projektprofilokkal ismertetik
meg, amelyek úgy vannak leírva, hogy ebben kifejezésre jut a preferencia. Például az
értékelőket megkérik, hogy hasonlítsák össze A vállalat és B vállalat esetét, amikor mindkét
eset azonos hatásokkal jár. Az értékelőknek választaniuk kell a két profil közül, és ha
lehetséges, meg kell jelölniük, hogy a kapcsolatos preferenciájuk miért gyenge, átlagos, erős
vagy nagyon erős. A munka minden profilpárnál megismétlődik. Minden választ ezután
feldolgoznak, legtöbbször egy megfelelő szoftver segítségével százalékos formára alakítják a
súlyozó tényezőket, hogy a végén összesen 100 % jöjjön ki.

Az intézkedések általános pontozása
A munka e fázisában az értékelő csoportnak minden rendelkezésére áll, hogy kiszámítsa a
különböző intézkedések általános pontozását, besorolását. Az általános pontozás úgy történik,
hogy minden pontszámot megszorzunk a súlyával, és az elemi súlyozott jegyeket összeadjuk.

A multikritérium és multibírálati elemzés
Ha túlságosan nagy eltérések jelentkeznek a preferenciák és a szempontok között, több
intézkedés-pontozás is végezhető. Azonos hatás-pontozó mátrixra az értékelő csoport
különböző súlyozási rendszereket is alkalmazhat. A súlyozott általános pontozás rangsorbeli
különbségeket is eredményezhet, mivel minden intézkedésre igaz, hogy egyik értékelő
szempontjából sikeres, egy másikéból pedig nem az.

A multikritérium-értékelés úgy szervezhető, hogy egyetlen összegző, szintetizáló
következtetés szülessen az értékelés zárásaként vagy ellenkezőleg, a különböző partnerek
különböző preferenciái és prioritásai mutatkozzanak meg. Az EU-programokban különböző
partnerségi szintek (közösségi, nemzeti és regionális) lehetnek érintve. Minden szinten
lehetséges saját prioritások és a kritériumok közötti saját preferenciák megfogalmazása.

A multibírálati-elemzés beépíti a különböző prioritásokat az értékelési eredményekbe,
felvázolja azokat a területeket, ahol egyetértés, vagy nézetkülönbség van, és azt is, ki mit
minősít sikeresnek, avagy az ellenkezőjének. A tapasztalat szerint általában a konszenzusos
következtetések képezik a többséget. Ezt az magyarázhatja, hogy a különböző súlyozások
ugyanarra a pontozó mátrixra vonatkoznak. A minden kritérium szempontjából alacsony
pontszámot kapott intézkedés soha nem érhet el magasabb súlyozott általános pontszámot,
függetlenül a partnerek közötti prioritások különbözőségétől. A partnerek különböző
szempontjai nem tudják letörni a tapasztalati megfigyelésekből származó következtetéseket,
ha ezekből látszik, hogy bizonyos intézkedések valóban a legjobb gyakorlat részét képezik,
míg mások valóban problémásak a hatásosság szempontjából. A tapasztalat azt is mutatja,
hogy a partnerek sokkal inkább hajlandók elfogadni a jelentés következtetéseit, ha látják,
hogy az értékelő csoport gondosan rögzítette az ő véleményüket is és vette a fáradságot, hogy
preferenciáikat figyelembe vegye a következtetések ismertetésében. [70]

Kompenzációs multikritérium elemzési megoldások
Mivel a kompenzációs multikritérium elemzés általában súlyozott átlag kiszámításával
történik, használatához bonyolult módszertanra, illetve feldolgozó programra nincs szükség.
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A hangsúly ezen eljárásoknál a súlyozó tényezők gondos meghatározásán és az osztályzatok
minél nagyobb sokaságot érintő felmérésén van.

A kompenzációs multikritérium elemzés esetén két eljárást említhetünk meg:
• Kesserling eljárást. Az eljárás nem egy átlagértéket számol, hanem az adott értékek és

súlyozó tényezőik szorzatösszegét elosztja a legjobb adható értékek és súlyozó
tényezőik szorzatösszegével. Az egyes értékelési tényezőket 1-től 4-ig osztályozza, a
súlytényezők pedig 2 és 10 közé eshetnek. Ennek előnye, hogy egy rendszerről
önmagában is elmondható, hogy mennyire közelít a tökéletes megoldáshoz, vagyis az
előbbi számítás alapján képzett érték mennyire közelíti meg az 1. értéket.

• Combinex módszer: a többtényezős döntéselőkészítés egyik viszonylag egyszerűen
alkalmazható módszere. Lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a többféle szempont
szerint számszerű értékekkel minősített tervváltozatok sorrendjét. A módszer
végeredménye arra is rámutat, hogy mekkora a különbség az egyes változatok között.

Elvégzendő feladat Módszer Alkalmazás feltételei

Ötletbörze ha a szempontok nem ismertek, és több
szakértő  segítségét igénybe tudjuk venni.

Értékelési szempontok
kiválasztása és rendezése

Klaszteranalízis ha sok szempont gyűlt össze; több
szempont teljesen, vagy részben ugyanazt
jelenti; csökkenteni kell a szempontok
számát; nem végezhető el külön-külön az
értékelés

Értékelési szempontok
súlyozása

Páronkénti összehasonlítás ha 7-9 szempontnál több szempont van, és
ezek egymáshoz viszonyított fontossága
nem ismert

Összemérendő változatok kiválasztása
Változatok minősítése Páronkénti összehasonlítás ha 30-40-nél nem nagyobb a minősítendő

változatok száma, és nincs más módon
előállítható minősítési érték

Arányskála ha nincsenek minősítési értékek, és a
minősítés interaktív számítógép használattal
elvégezhető

Normalizálás többféle
módszerrel

ha a különböző szempontok szerinti
minősítési értékek között nagy a különbség;
ha áttekinthetőbbé akarjuk tenni a
minősítési értékek táblázatát

Változatok minősítő
táblázatának rendezése

Rangszámok előállítása ha nem oldható meg a változatoknak a
különböző szempontok szerint kapott
minősítési értékei közötti különbség
figyelembe vétele

Változatok összemérése Súlyozott összegzés, rangszám
összegek, súlyozott rangszám
összegek: Kesserling, Combinex

ha a szempontok súlya eltérő, és ha
figyelembe lehet/szükséges venni a
változatokat a különböző szempontok
szerint minősítő számértékek közötti
különbséget

Konkordancia analízis (KI-PA,
Electre, Promethee módszer)

ha a változatok száma kisebb 50-nél; ha
figyelembe kívánjuk venni a változatok
egymáshoz viszonyított előnyeit és
hátrányait

3. táblázat: A multikritériumos elemzések során elvégzendő feladatok, az egyes lépéseknél
alkalmazható módszerek és alkalmazásuk feltételei
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A módszer az adott értékelési tényező szempontjából legjobb változatnak 80 pontot, a
legrosszabbnak 30 pontot ad, a közbeeső minősítő számértékeknek megfelelő
pontszámot lineáris interpolációval számítja. A pontszámokat a Combinex-módszer
szerint meg kell szorozni az egyes értékelési szempontok relatív súlyszámaival.

A változatok sorrendjét a súlyozott pontszámok összege adja. Minél nagyobb ez a
pontszám, annál jobb a változat. A változatok súlyozott pontszámainak összegét
Combinex pontszámnak nevezik. [94]

Rangsorolásos multikritériumos elemzési megoldások
A rangsorolásos multikritérium elemzések egyszerűsítésére több módszer született (köztük
hazai vonatkozású is). A főbb ilyen megoldások a következők:

• KI-PA (Kindler-Papp) módszertan: preferencia és diszkvalifikancia mutatókkal
dolgozik. A preferencia (előny) mutatók megmutatják, hogy A vállalat hány
százalékban jobb B vállalatnál. A diszkvalifikancia (hátrány) mutatók pedig az
előnyösebb vállalat esetében a még eltűrhető legnagyobb hátrány értékét mutatják
meg. A legjobb megoldást a 100 %-os preferencia jelenti, amikor az A vállalat
minden paraméterében jobb a B vállalatnál. Ekkor a diszkvalifikancia értéke 0. Mivel
ilyen szituáció a valóságban nem fordul elő ezért a preferencia értékét fokozatosan
csökkentjük a diszkvalifikancia értékét pedig fokozatosan növeljük, amíg A és B
közötti sorrend megállapítható lesz. A preferencia mutató minimális értéke 50 %. Ez
azt jelenti, hogy az egyik változat még a tényezők felében előnyösebb a másik
változatnál. Az egyes vállalatok összehasonlítása páronként történik, ebből alakul ki a
végső sorrend. Hátránya, hogy túl sok összehasonlítandó vállalat esetében nem
feltétlenül egyértelmű a végső sorrend.

• ELECTRE: Egyetértési és egyet nem értési indexszel működő rangsorolásos elemzés.
Az egyet nem értési küszöb (vétó) minden kritériumnál jelen van. A rangsorolás és a
vétó küszöbök segítségével számítható a megoldást. A számítást segítő szoftverrel
megadható az a helyzetet, amelyben a legjobb intézkedéseket kell választani pl. ha a
cél az ún. legjobb gyakorlat azonosítása.

• PROMETHEE: csak megegyezési indexszel számoló módszer. Alkalmazza a
progresszív rangsorolást, amelynek segítségével egyértelmű sorrend adható meg a az
értékelt alternatívák között. [94]

A többtényezős (multikritériumos) értékelések során elvégzendő feladatokat, és az egyes
módszerek alkalmazásának feltételeit a 3. táblázat mutatja be. [4], [40], [111]

3.2 Költség-haszon elemzések
A költség-haszon elemzésekhez a piaci kereslet és kereslet-rugalmasság fogalmát kell
elemezni, hiszen ez mutatja meg azt, hogy a piac szereplői az egyes árparaméterek
megváltoztatására (egyéni közlekedés költségei, közforgalmú közlekedés díjai) hogyan
reagálnak. Ezekből számítható ki az a haszon amelyet az egyéni közlekedő, a közforgalmú
közlekedés üzemeltetője, illetve a társadalom realizálhat.

3.2.1 A közlekedési piaci kereslet

A közlekedéstudományban kereslet-rugalmasságon (vagy elaszticitáson) értendő az a
számérték, amely megmutatja, hány százalékkal változik a közlekedési kereslet mennyisége
valamely keresletet befolyásoló tényező egy százalékos megváltozásának hatására, miközben
a többi tényező változatlan. Képletben: )./(:/ zzxx ΔΔ=ε  A (Δx/x) a keresett mennyiség
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megváltozása, a (Δz/z) a befolyásoló tényező változásának százalékos kifejezése. A (z)
befolyásoló tényező értéke lehet kínálati oldalról származó attribútuma a közlekedési
folyamatnak (pl.: utazási költségek, utazási idő, általános költségek, a rendelkezésre álló
infrastruktúra mennyisége [egyéni közlekedés esetén], vagy a felkínált üzemi teljesítmények
[közforgalmú közlekedés esetén]. És lehet igényoldali attribútuma a közlekedési folyamatnak
(és a közlekedés résztvevőinek) (pl.: bevételek, személygépkocsi rendelkezésre állás, életkor,
nem és a mindenkori úticél.) Ezek alapján számolhatunk árrugalmasságot, utazási idő
rugalmasságot stb.

A kereslet-rugalmasság grafikai ábrázolására a keresleti görbe szolgál. Ez a keresleti görbe,
illetve keresleti függvény olyan eszköz a közlekedési vezetők kezében, amelynek segítségével
előre jelezhetik, vagy megbecsülhetik, hogyan reagálnak az utasok a keresletet befolyásoló
tényezők megváltozására. Az 5. ábra mutatja be a leggyakoribb keresleti görbét, amely az ár
(p) és a mennyiség (x) közötti összefüggést írja le.

Az ábrán az látható, hogy ha
egy termék vagy szolgáltatás
(közgazdasági
szakterminológiábal élve:
jószág) ára p1-ről p2-re csökken,
akkor a jószág iránti kereslet
x1-ről x2-re nő (és fordítva).

Azonban, ha közlekedés
szakmai szempontból,
közlekedésmérnökként
megvizsgáljuk az ábrát, akkor
két észrevételt tehetünk:

Először: Minden
természettudományos és
mérnöki munkában egy kétdimenziós diagramm vízszintes tengelyén található a független
változó (bemenő adat, input), a függőleges tengelyen pedig a függő változó (kimenő adat,
output). A kereslet-rugalmasság esetében (kereslet – kínálati görbe) a szerző [18] fordítva
gondolkodott: itt az ár az, ami változtatható (pl. egy közlekedéspolitikában út díjazással
befolyásolható), tehát független változó, és a mennyiség, ami a vízszintes tengelyen szerepel,
az következik ebből, tehát az egy függő változó. Általában erre a gazdasági szakirodalom azt
a választ adja, hogy nemcsak az ár befolyásolja a mennyiséget, hanem a mennyiség is az árat.
Ez a felcserélhetősége az ok – okozati viszonynak bizonyára jól használható az áruk esetében,
azonban a közlekedés keresleti funkcióra ez aligha lehet igaz. A közlekedési keresletfunkció
esetében azonban mindenképpen fennáll az ár és a kereslet mennyisége közötti összefüggés és
nem fordítva.

Másodszor: A gazdasági szakirodalomban általában az imént bemutatott módon szerepel a
keresleti függvény elaszticitása. Így, dimenzió nélkül. Egy mérnöknek ez meglehetősen
szokatlan. Elvi rajzok esetében, mint pl. az 5. ábra a nagyságok hiányozhatnak, de a
dimenziók megadás nem. Ez a közlekedési igényeknél különösen fontos. Személyközlekedés
esetén két dimenzió koncepciót alkalmazhatunk:

Első dimenzió koncepció:
• Mennyiség = a személyek utazásának a száma (u) a forrásterületről (Q) a célterületre

(Z) egy megadott útvonalon és időszakban (pl. egy nap[nap]) = [u/nap]
• Ár = a kifizetendő pénzegységek száma (Á) minden egyes utazásra (u) Q-ból Z-be

[Á/u]

ár (p)

mennyiség (x)

p1

p2

x1 x2

kereslet-rugalmasság

5. ábra: A keresleti függvény elaszticitása
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Ebből adódik az 5. ábra szürkével jelölt területének nagysága, a közlekedési kiadás (KK)
megadott időszakban Q-ból Z-be:

KK [Á/nap] = N [u/nap] * p [Á/u]

Második dimenzió koncepció:
• Mennyiség = Egy adott területen, vagy egy adott közösség által, adott időszakban

(pl. egy nap[nap]) megtett utaskilométerek száma (ukm) = [ukm/nap]
• Ár = egy utaskilométerre (ukm) kifizetendő pénzegységek száma (Á) = [Á/ukm]

Ebből megint adódik a KK nagysága, aminek ugyan az lesz a dimenziója, noha mindkét
tényezőnek ebben az esetben más volt a dimenziója:

KK [Á/nap] = N [ukm/nap] * p[Á/ukm]

Harmadszor: Felmerülhet néhány kérdés a keresleti görbe alakja kapcsán. Legtöbbször – de
nem mindig – egyenes ez a vonal, néha azonban konkáv, vagy konvex. De ha csak két pont
adott, akkor abból a görbe alakja nem határozható meg egyértelműen. (Az egyetlen, amiben
biztosak lehetünk az az, hogy a görbe monoton csökkenő). Gazdasági oldalról nézve az
egyenes választása azon az (általában helyes) megállapításon alapszik, hogy kismértékű ár- és
keresletváltozás esetében a lineáris görbe használata elhanyagolható nagyságú hibát okoz. Ez
mindenképpen elfogadható, azonban azt, hogy ez egy egyszerűsítés mindig szem előtt kell
tartanunk. [18]

A közlekedés sajátos tulajdonságait tekintve a rugalmasságkoncepcióval kapcsolatban két
jelentős probléma merül fel:

• több tényezőtől függő okozati viszony
• konkurenciahelyzet.

3.2.2 Több tényezőtől függő okozati viszony

Az a rugalmasságkoncepció, amely szerint a közlekedési kereslet csak egy tényezőtől függ,
nem állja meg a helyét: a közgazdasági szakterminológiával jószágnak nevezett termék vagy
szolgáltatás mértéke nemcsak az ártól függ. Egy közlekedési mennyiség esetében (az utazások
száma megadott időegység alatt, az utaskilométerek száma megadott időegység alatt) az
utazási idő is nagyon fontos szerepet játszik. Mind az utazási idő t, mind az utazási költség p
befolyásoló tényező (ok).

Mindkét befolyásoló tényezőt (különösen az angolszász irodalomban) egy idő – költség
jellemző segítségével z[Á/óra] foglalják össze és ezt használják az általános költség (g[Á/u,
Á/ukm]) meghatáozására.

g [Á/u vagy Á/ukm] = p [Á/u vagy Á/ukm] +z [Á/óra] * t[óra/u vagy óra/Ukm]

A szakirodalmakban még további kínálat oldali befolyásoló tényezők is megjelenhetnek,
úgymint hálózati kapacitás (a motorizált egyéni közlekedésben), vagy üzemi teljesítmények (a
közforgalmú közlekedésben). Az ilyen jellemzők bevonása két okból nem helyénvaló:

• A kínálat nagysága implicit módon az utazási időtől is függ, mivel az utazási idő az
egyéni közlekedésben a hálózati kapacitástól is függ; a közforgalmú közlekedésben
pedig a követési idő és a térbeli hálózat (vagyis hálózat térbeli-időbelisége)
befolyásolja. Ahol semmilyen kínálat nincs, ott a közforgalmú közlekedés utazási
ideje szükségképpen végtelen.

• A kínálati nagyság bevonása a rugalmassági koncepcióba félrevezető
következtetésekhez vezethet. Ez kissé populista módon megfogalmazva azt jelenti:
aki utat vet forgalmat (közlekedést) arat. [119] Ezt az állítást a közforgalmú
közlekedésre is megfogalmazhatjuk: Aki szolgáltatást nyújt, közforgalmú közlekedési
teljesítményt arat. Mindkét formula segítségével kiszámolhatjuk a rugalmasságot,
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aminek az értéke +1 körül lesz, azonban mindenképpen pozitív. Ez azt jelentené, hogy
a közlekedési infrastruktúra megfelelő építésével, illetve a teljesítmények megfelelő
létrehozásával, illetve növelésével a kereslet is automatikusan meg fog növekedni. Ezt
egyfajta kínálat oldali elaszticizmus-automatizmusnak nevezhetjük, és ez
igénykeletkezést sugall. A +1 körüli kínálati rugalmasság jelentheti ezt, de
mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy az Outputra készíthetünk hasznos
kínálati tervet, de az Inputra nézve (az igénykeletkezést vizsgálva) nem lehet
feltétlenül prognózist felállítani.

Meg kell még említeni, hogy létezhetnek további igény oldali befolyásoló tényezők, is mint
például motorizációs fok, életkor, nem, úticél stb. Ezek a tényezők is hatással lehetnek a
közlekedési szükségletekre és a rugalmasságra. [119]

3.2.3 A konkurencia helyzet

A több tényezőtől való függés nem az egyetlen nehézség a kereslet-rugalmasság
koncepcionális használata esetén. Eddig azzal a feltételezéssel éltünk, hogy csak egy felkínált
jószág van, egyféle közlekedési lehetőség. A gyakorlati életben azonban vannak azonban
egymással konkuráló közlekedési vállalatok, illetve a közforgalmú közlekedésnek
konkurenciája az egyéni közlekedés, és viszont. Rögtön felmerül a kérdés, hogy hogyan
befolyásolja például a vasút iránti közlekedési keresletet, ha az egyéni közlekedés néhány
feltételét megváltoztatjuk. Ezt a rugalmasságkoncepcióban csak a kereszt-rugalmasságok
segítségével tudjuk kezelni. A kereszt-rugalmasságot a direkt-rugalmasságtól történő
megkülönböztetés miatt e-vel jelöljük. Így lesz a kereszt-rugalmasság – az előbbi példánál
maradva – ep,AB az autóval történő közlekedési szükséglet százalékos megváltozása (A) miatt
bekövetkező egyszázalékos vasúti viteldíjváltozás (B).

Az elaszticitáson alapuló módszerek tehát a globalizált világban nemzetközi és országos
szinten is hasznos, (és ha valamennyi kritériumot figyelembe veszünk) pontos információkkal
szolgálnak a közlekedési szükségletek előrebecslésére, ami ma is a szakemberek által
legnehezebben kezelhető feladatok közé tartozik. Azonban a multikritériumos módszerekhez
hasonlatosan nagyon sok tényező figyelembe vételére, és pontos értékelésére van szükség a
pontos kereslet meghatározására. [47], [108]

3.3 Benchmarking a közlekedésben
A benchmarking, mint módszer, viszonylag frissnek számít, és a hazai gyakorlatban,
különösen a közlekedés területén kevéssé ismert. A benchmarkingot a következőképpen
definiálhatjuk: a világ bármely pontján működő más szervezetekkel való folyamatos
összehasonlítás és összemérés folyamata abból a célból, hogy információt nyerjünk szervezeti
filozófiákról és politikákról, gyakorlatokról és mértékekről, melyek segítik a szervezeteket
teljesítményük javításában. [122]

Bár a benchmarking szót nem szokás magyarra lefordítani, de az összemérés szó elég jól
lefedi a tartalmát.

3.3.1 A közlekedési benchmarking formái

A benchmarking vállalati alkalmazásának két legnépszerűbb formája:
• a teljesítmény benchmarking
• és a folyamat benchmarking.



39

A teljesítmény benchmarking célja mérhetővé tenni és minél több más vállalatéval,
összehasonlítani egy vállalat teljesítményét. Ez kiterjed mind az eredménymutatókra, mind a
teljesítményt fokozó gyakorlatokra. Európán belül elterjedtebb a holisztikus és diagnosztikai
benchmarking szóhasználat. Ez egyszersmind különbséget tesz aközött, amikor a vállalat csak
működésének egyik területét vizsgálja és hasonlítja össze más vállalatokéval (diagnosztikai
benchmarking), és amikor a teljes üzleti tevékenység a benchmarking tárgya (holisztikus
benchmarking).

A folyamat benchmarking segítségével mérik és összehasonlítják a vállalat sikeres működését
leginkább meghatározó folyamatok teljesítményét a másutt fellelt „legjobb gyakorlatokkal”.
A legkiválóbb vállalatok többnyire saját iparágukon kívül keresik azokat az elleshető legjobb
gyakorlatokat, amely meghonosítása segíti őket abban, hogy tartósan megelőzzék
versenytársaikat.

A tevékenység akkor végezhető hatékonyan, ha a közlekedési vállalat tudatos erőfeszítéseket
tesz (és lehetőleg tett a múltban is) egy teljesítménymérő rendszer működtetésére, így annak
biztosítására, hogy a vezetői döntéshozatal, és a korrekt vállalatközi összehasonlítás számára
elegendő mennyiségben és minőségben álljanak adatok rendelkezésre. [10]

A közlekedési vállalatok a benchmarking tevékenységet leggyakrabban egyes kiválasztott
terület teljesítményének összemérésével kezdik (diagnosztikai benchmarking), majd ezt
követi a vállalat működésének átfogó összehasonlítása, melynek keretén belül a
teljesítményre és a fellelhető gyakorlatokra vonatkozó adatok kerülnek összehasonlításra
(holisztikus benchmarking) más vállalatokéval. Végül a benchmarking érettség egy adott
fokán a vállalat megkezdi felkutatni a más vállalatoknál fellelhető legjobb gyakorlatokat, és
feltérképezi az azokkal kapcsolatos folyamatokat (folyamat benchmarking).

A benchmark szó egy olyan vonatkoztatási pontot jelent, amelyhez más dolgokat hasonlítani,
vagy amihez képest más dolgokat mérni tudunk. A benchmarking szó eredeti jelentése alapján
azt a folyamatot jelenti, melynek során kiderítjük, hogy mi is az előbb említett referencia
pont. [122]

3.3.2 A közlekedési benchmarking szintjei

A benchmarking számos lehetőséget rejt magában, azonban vannak korlátai. Számos
kvantitatív jellemzőt ajánl, és rámutat a kényes pontokra is. Hosszú távú orientációt biztosít,
de nem ad előre elkészített megoldásokat. A megfelelő célok elérése érdekében történő
eljárások kidolgozása már nem tartozik közvetlenül a benchmarking körébe. Ezeket külön
lépésként lehet megvalósítani. A benchmarking a teljesítmény jellemzők összehasonlítására
képes, ezekből a következtetéseket, illetve a lehetséges/szükséges tennivalókat a
menedzsmentnek kell meghoznia. Azonban figyelembe kell venni, hogy a közforgalmú
közlekedés struktúrája nem változtatható meg rövid-, illetve középtávon. Az összehasonlítás
három különböző szinten történhet:

• Az első szint az infrastruktúra, a gördülő állomány, járművek, illetve a forgalomban
és annak irányításában közvetlenül résztvevők költségei. Rendszerint ezek
kiszámítása a legegyszerűbb, azonban a relatív mutatók értékei így nem túl pontosak.
Gyors számításokhoz, és nagyvonalú összehasonlításokhoz jól használható.

• Második szinten az összehasonlításba belekerülhetnek a járművek előkészítéséből,
fenntartásból származó költségek. Ide tartoznak a takarítás költségei a járművek
tárolásának költségei stb.

• A legpontosabb eredményt a harmadik elemzési szint adja, ahol szerepelnek az egyéb
járulékos költségek, mint az adminisztráció, karbantartás, javítás, szervizanyagok,
üzemanyagok logisztikai költségei stb. Itt már figyelembe vehetők az alap
tevékenység mellett a szolgáltató által végzett mellék és kiegészítő tevékenység
jövedelmei is. (pl. reklámbevételek.)
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Ezek alapján szükség lehet az adatok megtisztítására, majd pedig az adatok harmonizációjára
is. Az előbbi a tényleges fajlagos költségmutató meghatározására szolgál, az utóbbi pedig az
egyes viszonylatok, járműtípusok, járművezetők sajátosságaiból adódó különbségeket hozza
azonos szintre. Ezek után kapunk olyan adatokat, amelyeket már összehasonlításra
használhatunk fel, akár bevételi, akár kiadási oldalon.

3.3.3 A közlekedési benchmarking területei

A szektorális szintű benchmarking a különféle közlekedési módok összehasonlítására is
alkalmas, különösen azért, mert a közlekedési alágazatok teljesítményeiken, a közlekedési
rendszeren, a fuvarozási piacon keresztül szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Igen szoros a
kapcsolat a térbeli és a gazdasági szerkezet, valamint a közlekedéssel szemben támasztott
igények között.

Aggregáltan (az EU tagállamokra kiterjedően) a közlekedési benchmarking elvégezhető
horizontálisan és holisztikusan. Az EU négy kijelölt horizontális területe [92]:

• az európai közlekedési rendszer (a kereslet oldaláról),
• a közlekedési infrastruktúra,
• a közlekedés és intermodalitás környezeti hatásai,
a vasúttársaságok, légi kikötők és kikötők hatékonyságvizsgálata.

A közlekedési rendszer
kulcsterületei Indikátorok

Nemzetgazdasági szint  A termelés és elosztás közötti távolság
 A környezetszennyezés költségei
 Háztartások száma/területi elosztása
 Közvetlen és közvetett energiafelhasználás

Regionális szint  A közforgalmú közlekedés regionális költsége
 Lakóhelyüket megváltoztató háztartások száma
 A helyi gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása
 A közlekedési balesetek regionális eloszlása

Vállalati szint  Személyszállítási díjak
 Áruszállítási díjak
 A termináloktól való távolság
 Közvetlen és közvetett energiafelhasználás
 Adórendszer

Társadalmi egyenlőség  A közforgalmú közlekedés átlagos utazási ideje
 A közlekedési módok integrációja
 A közlekedési balesetek különböző

népességcsoportok szerint
A népességre gyakorolt
hatás

 Személyi sérüléses balesetek száma
 Veszélyes áruk szállítása
 A közforgalmú közlekedés minősége
 Az egyéni közlekedés minősége

A természeti
környezetre gyakorolt
hatás

 Levegő és vízszennyezés
 Egyéb környezeti károk

A természeti
erőforrásokra gyakorolt
hatás

 Talajvízszennyezés
 Fosszilis energia felhasználás
 Megújuló energiaforrások felhasználása
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4. táblázat: A nemzeti közlekedési rendszer állapotának és állapotváltozásának leírására alkalmas
jellemzők [24]

Az ECMT (European Conference of Ministers of Transport) 1999. novemberi konferenciája
megállapította, hogy a benchmarking a közlekedési magánszektorban széleskörűen
alkalmazható, és rendkívül hasznos segítséget nyújthat a közlekedéspolitika formálásában is.
Egy adott ország közlekedési rendszerállapotának leírására a 4. táblázatban a teljesség nélkül
bemutatott jellemzők használhatóak. [88]

Mivel a benchmarking egyfajta összehasonlítás, ezért az esetek döntő többségében csak
multikritérium-elemzések segítségével végezhető el az összehasonlítás. Mindkét módszer
viszonylag fiatalnak számít, de mindkettő komoly tudományos háttérrel rendelkezik. [92] A
globalizáció előrehaladtával, és hazánknak az Európai Unióba történő integrálódásával a
benchmarkingnak és, ezzel együtt a multikritériumos elemzéseknek vélhetően egyre nagyobb
szerep jut majd, hiszen egyre több közlekedési vállalat összemérésére nyílik majd lehetőség.
[68]

3.4 Összefoglaló megállapítások
Mindhárom összehasonlítási eljárás megfelelően alkalmazható tehát a közlekedésben. A
multikritérimos eljárások segítségével a közlekedés egyes alágazatait, illetve egyes
intézkedések lehetséges hatásait vizsgálhatjuk meg. Egyes beruházási tervváltozatok, vagy
közlekedési koncepciók összehasonlítására nagyon jól alkalmazható. Alapos elemző munkát
feltételez, a megvalósításhoz manuális eljárások, és megfelelő szoftverek is rendelkezésre
állnak.

A kereslet-rugalmasság kiszámításának segítségével előrejelzések készíthetők, amelyek
megmutatják, hogy valamely keresletet befolyásoló tényező (pl.: díjak) egységnyi
megváltozására, hogyan változik a közlekedési kereslet. Az eljárás előnye, hogy segítségével
előre jelezhető bizonyos változások hatása a közlekedési keresletre. Hátránya, hogy a
megfelelő színvonalú előre jelzéshez nagyon részletes előzetes analitikus elemzések
szükségesek.

A benchmarking pedig az egymás közötti összehasonlítás módszere. Előnye, hogy nincs
megkötve az összehasonlítás módja, hátránya, hogy az egyes vállalatok bizonyos adataikat
nem szívesen osztják meg a konkurenciával, bizonyos területeken lehetetlenné téve az
összehasonlítást.

A 2. fejezet összefoglalásaként megállapítható, hogy mind a három, a gazdaság más területein
alkalmazott módszer jól alkalmazható a közlekedés bizonyos szegmenseinek értékelésénél;
alkalmazásuk minél szélesebb körben ajánlott. Célszerű azonban a fejezetben felsorolt
módszerek felhasználásával kifejezetten a személyközlekedési rendszerekben alkalmazható
eljárások kidolgozása.
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4. A városi tömegközlekedésben alkalmazott
marketingstratégia, mint a szolgáltatási színvonal
javításának eszköze

A marketing a közlekedési rendszerek vizsgálatakor, értékelésekor általában háttérbe szorul.
A szolgáltatások tulajdonságainak vizsgálata azonban közvetve a szolgáltatási színvonal
javításához is vezet, hiszen a minőség nemcsak a műszaki tényezőktől függ. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy bizonyos marketing eszközökkel elfedhetjük a szolgáltatások
színvonalbeli hiányosságait, de a meglévő jó tulajdonságok kiemelése mindenképpen az
érzékelt minőség növekedését eredményezi.

A személy- és áruszállítás a szolgáltatások közé tartozik. Ezért az árukhoz képest néhány
sajátságos tulajdonsággal rendelkezik. A szolgáltatások sajátosságai akkor vezethetők le a
legjobban, ha megvizsgáljuk az eladó és a vevő közötti csereügyelet tárgyát a szolgáltatást,
vagy speciális kifejezéssel a szolgáltatásárut. Speciális természete következtében már
terminológiában is különbséget lehet tenni a fizikai termék és a szolgáltatásügylet szerepelői
között. Míg a fizikai termékek esetében eladó és vevő a két szereplő, addig a
szolgáltatáspiacon a szolgáltató és igénybe vevő. Közlekedési szolgáltatás estén az igénybe
vevő megnevezése: utas. A szolgáltatásárut sokféleképpen lehet definiálni, azonban a
legáltalánosabban használható azt mondja, hogy: a szolgáltatás marketingszempontból egy
nem-fizikai természetű problémamegoldás [118]. Az, hogy az ügylet tárgya a vevő számára
egy problémamegoldás (eljutni „A” pontból „B” pontba) nemcsak a szolgáltatásokra
jellemző. A potenciális vevő ugyanis fizikai termékek esetén sem pusztán egy tárgyi
objektumot keres szükségletet kielégítéséhez, hanem valamely problémája megoldásához
vásárol egy olyan árut, amely ezt a megoldást tárgyiasult formában megadja.

A szolgáltatások, így a közlekedési szolgáltatás sajátos problémáit éppen ennek a fizikai
kapcsolatnak a hiányából lehet magyarázni. A szolgáltatásáru ugyanis úgy oldja meg az
igénybe vevő valamely problémáját, hogy az áru lényege egy nem megfogható fizikai
objektum. A közlekedésben a szolgáltatás tárgya egy másik helyszínre való eljuttatása az
utasnak. A kényelmes és gyors eljutás lehetőségét vásároljuk meg, amikor felszállunk egy
járműre. Jóllehet a szolgáltatás folyamatában számos fizikai elem van (pálya, jármű,
forgalomirányító berendezések), ezek önmagukban nem oldják meg az utas problémáját csak
a szolgáltató teljesítményével együtt. [20]

A szolgáltatásokra általában a profitorientáltság jellemző. Mivel a közforgalmú közlekedésre
a profitorientáltság nem jellemző ezért sok szempontból különleges megközelítést igényel. Ez
a gazdasági számításokra éppúgy vonatkozik, mint a szolgáltatás elfogadtatására és a
marketingtevékenységre. A konkurenciát sem lehet a megszokott módon kezelni, hiszen a
városi közlekedésnek – a helyközi közlekedéssel ellentétben – nincsen klasszikus értelemben
vett versenytársa.

4.1 Fizikai tartalom és szolgáltatás
Mivel a közforgalmú közlekedést végigkíséri a fizikai és nem-fizikai kettősségnek a
problémája, érdemesebb közelebbről is megvizsgálni. A fizikai javak piacának határvonala
ugyanis nem olyan merev. A kettő kapcsolatának tanulmányozásához az ún. termék-
szolgáltatás négyszög nyújt segítséget (6. ábra). Látható, hogy a bal oldali szélső állapot
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gyakorlatilag nem létezik, a valóságos áruféleségek mindig fizikai és nem-fizikai tartalom
valamilyen keverékei.
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A szolgáltatótevékenység tipologizálásánál figyelembe lehet még venni annak
személyzetorientált vagy gépesített voltát (pl. tanácsadás  szállítás), személyi, illetve dologi
jellegét (pl. személy- vagy áruszállítás), szellemi vagy manuális természetét (információ
nyújtása, illetve javítás), az egyedi jelleget vagy a tömegszerűséget (egyéni közlekedés,
közforgalmú közlekedés) és a kreatív vagy ismétlődő teljesítést.

Az 6. ábra alapján a szolgáltatáspiacon alapvetően két árutípust különböztetünk meg. Az
egyik, amelyik fizikai javakat is tartalmaz, a másik a tiszta szolgáltatás. A közlekedés,
különösen a közforgalmú közlekedés szolgáltatás, hiszen általa semmilyen fizikai
„jószághoz” nem jut az utas. A szolgáltatás közben igénybe vett fizikai tartalom több módon
csoportosítható:

• Az egy tranzakcióban elfogyasztott fizikai tartalom. Ez a nem-fizikai szolgáltatás
közvetlen fizikai termékösszetevője. A szolgáltatás igénybevételekor ezt is meg kell
vennünk, és közvetve, vagy közvetlenül el kell fogyasztatnunk (pl. utazás során
elfogyasztott kőolaj származék, vagy elektromos energia stb.).

• A szolgáltatás tárgyi környezete. Ez a dimenzió azokat a fizikai elemeket tartalmazza,
amelyeket az igénybe vevő nem fogyaszt el egy ügyleti ciklusban, hanem a tranzakció
hátteréül szolgálnak. Az utas és áruszállításban ezen tárgyi környezetnek igen nagy
jelentősége van. Az utas, illetve az áru járművek segítségével jut el a rendeltetési
helyre. Ezek a járművek rendszerint nagy értékű eszközök. A járművek viszont
valamilyen pályát használnak, amely szintén jelentős anyagi értéket képvisel. Ezen
kívül van olyan része a szállításnak, amellyel elvben az utas nem találkozik, ezek a
forgalomirányítási, a karbantartási, javítási és tisztítási műveletek. Ezek biztosítják a
hátteret magához a szolgáltatáshoz, ami utasszállítás esetében menetrend szerinti,
meghatározott színvonalon történő eljutást jelenti.

• Az igénybe vevő által a szolgáltatásfolyamba vitt fizikai tartalom. Ez az ún. hozott
anyag. Személyközlekedés esetén ez maga az utas. Az ő igényeit kell figyelembe
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6. ábra: Termék-szolgáltatás négyszög
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venni a közforgalmú közlekedésben, az ő méreteihez, jellemzőihez kell kialakítani az
ülőhelyeket, kapaszkodókat stb.

A szolgáltatástermék összetett voltának van egy másik értelmezése is. Ez a termékek hármas
természetéből fakad, vagyis minden termékben egyidejűleg van jelen a vizsgálható
(számszerűsíthető), a tapasztalati és a bizalmi jelleg. A vizsgálati jelleg jól parametrizálható,
jól mérhető jellemzőket jelent. Ez a közforgalmú közlekedést is jól jellemzi. A térbeli-időbeni
lefedettség, a menetrendtől való eltérés, a kihasználtsági fok stb. mind jól mérhető és
összehasonlítható jellemző. A szolgáltatások körében megjelenik a tapasztalati jelleg is. Azaz
a szolgáltatás nem minden része mérhető le, az igénybevétel tapasztalata szükséges ahhoz,
hogy meg tudjuk ítélni az adott szolgáltatás minőségét. (Ez természetesen a mérhető
jellemzőkre is igaz lehet igénybevételi oldalról, hiszen az utas nem méri le a folyamatot, de
tapasztalatot szerez róla pl. gyakran késik a járat, mindig zsúfolt stb.). A 7. ábra azt mutatja
be, hogy vannak olyan szolgáltatások is, amelyek esetében a tapasztalattól függetlenül bizalmi
alapon alakul ki az igénybe vevőben a szolgáltatás megítélése. Ez azzal magyarázható, hogy
egyes szolgáltatások színvonalát szakmai okok miatt az igénybe vevő nem tudja felmérni.
Ilyen lehet a jogi szolgáltatás, orvosi ellátás stb. Ez a közforgalmú közlekedésre mint
szolgáltatásra nem jellemző. A közforgalmú közlekedés ugyanis az objektív és a bizalmi
tényezők között helyezkedik el, a szolgáltatást igénybe vevő utas a szolgáltatást a tapasztalati
jellemzők alapján értékeli.

7. ábra: A termékek hármas szerkezete

4.2 A szolgáltatástermék folyamatjellege
A szolgáltatások egyik legfontosabb sajátossága az a kettősség, amit az okoz, hogy egyszerre
kell eladni a folyamatot és az eredményt. A fizikai termékek piacán ez a jelenség teljesen
ismeretlen, mivel a gyártó a gyártási folyamat tárgyiasult eredményét, a készterméket
értékesíti a közvetítőnek, illetve a vevőnek. Ezzel szemben a szolgáltatástermék része a
folyamat is, és a konkrét szolgáltatástól függ, hogy az igénybe vevő számára melyiknek van
nagyobb jelentősége. Egyes szolgáltatásokban a folyamat szükségszerű, de nem értéknövelő
(pl. a közlekedés esetében: az utas megelégedne azzal, hogy a célpontba jusson, viszont ennek
elengedhetetlen része az utazás), máshol hasznos, esetleg lényegi része a szolgáltatásnak. Az
azonban általánosan érvényes, hogy az igénybe vevő elégedettségét a folyamat minősége is
meghatározza.
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Magukat a szolgáltatásokat alapvetően öt területre lehet felbontani:
• Egy szolgáltatóvállalatnak vannak háttérintézményei. Ez egy olyan eszközrendszer,

ami az igénybevevő számára nem látható, viszont ennek megléte nélkülözhetetlen a
szolgáltatás végrehajtásához. Ez az ún. backoffice. A városi közlekedésben szoros
értelemben véve ez a járműkarbantartás, illetve a forgalomirányítás. Tágabb
értelemben ide tartozik a járművek, megállóhelyek tisztántartása, és az
információszolgáltatás egy része (amely nem személyes információ nyújtás). Ebben
az esetben ugyanis a felhasználó a tevékenység eredményével közvetlenül találkozik.

• A szolgáltatás látható része a közgazdaságtani terminológiában frontvonalnak
nevezett terület. Két összetevője van: az igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatba álló
szolgáltató személyzet (jegypénztáros, járművezető, jegyellenőr), és a frontvonal
fizikai elemei (megállóhelyek, járművek).

• Maga a szolgáltatásáru, amely közforgalmú közlekedés esetén általában nem
egyedileg történik, hanem egyszerre több utassal együtt.

• Az igénybe vevő, aki részt vesz az ügyletben
• Más igénybe vevők, akik várakoznak, illetve párhuzamosan részesülnek a

szolgáltatásban.

A szolgáltatások feloszthatók a szolgáltatás lebonyolításának térbeli módja szerint is:
• Az igénybe vevő keresi fel a szolgáltató szervezetet. Ez általában a legolcsóbb és

legegyszerűbb is. A közforgalmú közlekedés is ebbe a kategóriába tartozik.
• A szolgáltató keresi fel az igénybe vevőt. Ez többnyire fizikai kényszer miatt

következik be, illetve kényelmi szolgáltatásként értelmezhető. A közforgalmú
közlekedés esetén is találunk erre példát: az egyéni igénybevételű közforgalmú eszköz
a taxi: az igénybevevőért megy, és a célhelyre fuvarozza őt. Ez azonban prémium
szolgáltatás, amely a csoportos igénybevételű közforgalmú közlekedéshez képest
lényegesen drágább.

• A harmadik lehetőség amikor a szolgáltatás háztartásunkban, munkahelyünkön
elérhető (pl. mobiltelefon hálózat). A közforgalmú közlekedés esetén az információ
szolgáltatásra használható ez a lehetőség. [7]

4.3 A szolgáltatások marketingspecifikumai

Ezek a markentingspecifikumok azok a legfontosabb elvek, amelyek a szolgáltatásokat a
fizikai termékektől különböztetik meg marketing szempontból:

• Változékonyság: A szolgáltató teljesítménye és az igénybe vevő által tapasztalt
szolgáltatás természeténél fogva térben és időben változó. Mivel természeténél fogva
van ez így ebből az következik, hogy a probléma enyhíthető, de tökéletesen soha nem
lehet kiküszöbölni. A heterogenitás az emberi tényező következménye. Ez azt jelenti,
hogy a szolgáltatást nyújtók is emberek, akik adott körülmények között nem
feltétlenül viselkednek azonos módon, másrészt az igénybe vevők is emberek, más-
más problémákkal érkeznek. A városi és térségi közlekedésben ehhez egy újabb
tényező társul a környező forgalom, amelyekben szintén emberek vesznek részt.
Városban, illetve annak környékén ez a tényező jóval jelentősebb, mint az előbbi
kettő.

• Nem fizikai természet. A szolgáltatásról érzékszervi úton nem tudunk információt
szerezni, mert nem tapintható, nem ízlelhető, nem látható, stb. Megismeréséhez a
vevőnek át kell élnie a szolgáltatást.

• Nem tárolható jelleg: A ma el nem fogyasztott szolgáltatás nem pótolható, „elveszett”
forgalmat jelent (pl.: férőhely kilométer). Ez azt is jelenti, hogy a szolgáltatás
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végterméke nem helyezhető el a készáru raktárban, vagyis az utas nem elégszik meg a
következő járművön felajánlott férőhely kapacitással.

• Elválaszthatatlanság: A szolgáltatás nyújtása és felhasználása időben és térben
elválaszthatatlan egymástól, azaz a „termelés” és a „fogyasztás” egy időben megy
végbe a szolgáltató és az igénybe vevő jelenlétében.

A marketingspecifikumok néhány következménye:
• A szolgáltatás heterogenitása, azaz az észlelt teljesítmény változékonysága azzal a

következménnyel jár, hogy a szolgáltatás minőségének egyenletessége, a
minőségbiztosítás még tudatos minőségpozícionálás esetén is rendkívül törékeny. A
közforgalmú közlekedés esetén, de egyéb szolgáltatásoknál is a minőség értelmezése
sajátos problémákat vet fel. A minőség egyenletessé tételét nem könnyű olyan
üzletágakban megoldani, ahol a minőség kialakulásában az emberi tényező szerepe
jelentős. Függ természetesen a frontszemélyzet képzettségétől, tapasztalatától,
azonban függ az igénybevevőktől is. Helyi és elővárosi közlekedés esetén nem is az
igénybevevők tulajdonságai határozzák meg a szolgáltatás minőségét, hanem az
igénybevevők száma. Amennyiben ugyanis az utasforgalomban jelentős mértékű
nehezen algoritmizálható ingadozás van, a szolgáltató bizonyosan nem tudja az
igényeket megfelelő színvonalon kielégíteni. A közúton lebonyolított utasszállításra,
pedig más szolgáltatásokra nem jellemző módon jelentős mértékben hatnak a
forgalom egyéb résztvevői. Az ő magatartásukkal is számolni kell, a tömegközlekedés
színvonalának értékelésekor.

• A szolgáltatások nem-fizikai természete okozza a legtöbb marketingproblémát,
mindenekelőtt azzal, hogy a szolgáltatások esetében nincs áruminta. A szolgáltatásról
lehet előzetesen információkat kapni, azonban a pontos ismeretekhez a szolgáltatást át
kell élni, azaz legalább egyszer meg kell vásárolni előzetes összehasonlítási lehetőség
nélkül. Egy szolgáltatás fizikai eredményének ismerete hasznos, de csak közvetett
információ egy új igénybe vevő számára. A közforgalmú közlekedés esetén további
nehézséget jelent, hogy az igénybe vevőnek nincs más alternatívája.

• A nem-tárolható jellegnek természetesen van előnyös oldala is, hiszen a szolgáltató
mentesül a raktározás, készletezés, szállítás feladatai, és így a logisztikai költségek
alól. Az áruk esetében a készletezés a termelési folyamat végén nem azonban öncélú
tevékenység, hanem a kereslet váratlan ingadozásaihoz való rugalmas alkalmazkodást
szolgálja. A kereslet a kiszámítható ingadozásához ugyanis – legalábbis elvileg –
kapacitásoldalon lehet alkalmazkodni. Ennek kellően magas szintje azonban a
szolgáltatások esetében csak egy gazdaságtalanul magas kapacitás-lekötéssel érhető
el.

• A szolgáltatás teljesítésének és igénybe vételének elválaszthatatlanságából következő
probléma érthetővé válik, ha a fizikai termékek gyártására gondolunk. Ott ugyanis a
termelés és a fogyasztás időben és térben általában elválik egymástól. Ezzel a gyártó
számára lehetővé válik, hogy a gyártási folyamat és a forgalmazás közé (esetleg
magába a gyártási folyamatba is) beépítse a kulcsfontosságú minőség-ellenőrzést. A
szolgáltatás minőségét az igénybe vevővel együtt, és a teljesítés közben vagy utána
ellenőrizheti, többnyire a korrekció (azaz ismétlés) esélye nélkül. A szolgáltatás
javítása, ugyanis általában nem azonos a cserével (pl. vonatpótló buszok). A vevők
nézőpontjából úgy is fogalmazhatunk, hogy a fizikai termékek vásárlása esetén a
gyártó selejtszázaléka a gyártó belső ügye. Inkább üzemgazdasági-üzemszervezési
probléma. A szolgáltatás igénybe vevője számára azonban ez az információ a
vásárlási döntés egyik legfontosabb kritériuma. [39]

Néhány további következmény:

A frontvonal fontossága egy közforgalmú közlekedéssel foglalkozó vállalat esetében
nem kérdőjelezhető meg. Azonban a frontvonal meglétének egy vállalat szempontjából
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vannak hátrányos vonatkozásai. Miközben láthatóvá tesz bizonyos folyamatokat, azaz
nagyjából tudja az igénybe vevő, hogy mire számíthat, addig esetenként láthatóvá teszi azt,
amit nem kellene látnia az utasnak. Nem arról van szó, hogy a szolgáltatás technológiája nem
megfelelő, hanem bizonyos esetekben az utas szakmai kompetenciáját meghaladja a
technológia helyes értékelése. A másik lehetséges probléma a frontvonal esetén, hogy a háttér
megfelelő munkája nélkül a frontvonal nem tud jól teljesíteni. Ezt azonban az igénybe vevők
a velük kapcsolatba kerülő munkatársak hibájának tekintheti. Ezenkívül fontos azt is
megjegyezni, hogy a többi utas is része a frontvonalnak. Ha egy elégedett utas tanúja egy más
igénybe vevő panasz szituációjának, az elégedetlenség könnyen őt is magával ragadhatja.

A fentieket figyelembe véve az alábbi sajátosságokat kell közlekedési szolgáltatások
menedzsmentjében figyelembe venni:

• a minőségingadozás magas kockázata,
• a „frontvonal” szabályozásának korlátai
• a tervezett szolgáltatás teljesítésének korlátai,
• áruminta hiánya,
• minőségsztenderdek kialakításának nehézségei,
• a fizikai tartalom kritikus szerepe a megítélésben,
• a kapcsolat egyszerre humán, fizikai és szervezeti,
• a selejtmentes teljesítmény biztosításának nehézsége,
• kapacitás-menedzsment nehézségei,
• panaszszituációk kezelésének nehézségei,
• a háttér és a frontvonal folyamatos kapcsolata,
• a folyamatok irányításának nehézségei,
• az áru nem cserél tulajdonost,
• kölcsönös bizalmi viszony az igénybe vevő és a szolgáltató között.

4.4 A szolgáltatások árstruktúrája
Természetéből fakadóan a szolgáltatások piaci értékének észlelése meglehetősen bizonytalan.
Ez azzal magyarázható, hogy a szolgáltatás egzakt paraméterekkel nem minden esetben
specifikálható. Ezen túlmenően a tapasztalati jellegből is az következik, hogy az igénybe
vevők nem tudják összehasonlítani a különböző szolgáltatók kínálatát. Így az ár egy
intranszparens tényező, a szolgáltatás tartalma és az árpozíció között laza összefüggés van.
Ennek az a következménye, hogy a szolgáltató árpolitikai játéktere viszonylag nagy lehet.
Természetesen városi közlekedés esetén ez a játéktér bizonyos mértékben beszűkül.  Mivel a
helyi közforgalmú közlekedés általában veszteséges, ezért a fenntartó (legtöbbször az
önkormányzat), aki a veszteségeket viseli, is felléphet árképzési elképzelésekkel. Emellett a
szociálpolitikai kedvezmények is hatnak adott esetben a viteldíjakra.

A szolgáltatások árpolitikájának egyik tipikus problémája a fizikai termékektől eltérő
költségszerkezet. A legtöbb szolgáltató összköltségein belül a fix költségek dominálnak,
egyes esetekben elérhetik az összköltség 90%-át is! Különösen azokra a szolgáltatásokra
érvényes ez, amelyek egységköltsége viszonylag kicsi a szolgáltatás működéséhez szükséges
kapacitás lekötéshez képest. Az ilyen szolgáltatások esetén a fedezeti pont magasra tolódik,
azaz a szolgáltató érzékenyen reagál kapacitásainak kihasználtságára. Tipikusan ilyen a
közforgalmú közlekedés is, különösen ha az  infrastruktúra igényes kötöttpályás közlekedést
is figyelembe vesszük.

Az optimális kapacitáskihasználás az üzemszervezési költségek következtében nem 100%,
hanem ennél kisebb érték. Az üzletág sajátosságainak függvénye a mértéke. A vállalti
eredmény az egységár és a kihasználtság függvényében változik.



48

Differenciálatlan egységár esetén például:

E = (K*T*P) – Cf – (K*T*Cv),

ahol:

E az eredmény

K a kapacitás

T a kihasználás

P az egységár

Cf a fix költségek

Cv a változó költségek

Így:

dE = KTdP,

illetve

dE = (K*T*dT) – (K*Cv*dT)

az eredmény ár- illetve
kihasználtság-érzékenysége.

A kapacitáskihasználás és az egységköltség összefüggése a termelővállalatoknál is ismert
jelenség. A szolgáltatások esetében a probléma annyiban speciális, hogy itt a vállalat ki van
szolgáltatva a kereslet véletlenszerű ingadozásainak, és így kapacitásainak kihasználását
sokkal kevésbé tudja tervezni és befolyásolni.

4.5 A minőség marketing
A minőségről többféle szempontból szó esett az első fejezetben, de célszerűnek látszik a
néhány marketing következmény tárgyalása is.

A szolgáltatásminőség kezelése még a fizikai termékekénél is bonyolultabb. A
minőségfogalom alapértelmezései ugyan megegyeznek:

• specifikációnak való megfelelés,
• felhasználási alkalmasság,
• felhasználói elégedettség,
• megfelelő ár-teljesítmény viszony,
• felhasználói ráfordítások megtérülése,
• összgazdasági hasznosság, de

a nehézséget a konkrét minőségelemek csekély száma okozza. A vizsgálat tárgya
természetesen az észlelt minőség, azonban ez is számtalan értelmezési-mérési-ellenőrzési
problémát jelent a szolgáltatónak. A közlekedési szolgáltatás folyamatjellege következtében a
minőséget csak folyamatában tudjuk értelmezni. Ezért célszerűnek látszik a technikai (mit?)
és a funkcionális (hogyan?) minőségfogalmak bevezetése. A Grönroos-modell a megfogható
és nem-megfogható minőségelemeket különíti el. Ezt a két dimenziót a folyamatjelleggel
kombinálva a 8. ábra szerinti minőségindikátorok azonosítják. Ezek a minőségindikátorok
írják le az igénybe vevők számára a szolgáltatás minőségét. Az már az eddigiek alapján is
világosan látható, hogy a szolgáltatás észlelt minősége csak mint egy összetett, sok szubjektív
elemet tartalmazó kép értelmezhető. A minőség-menedzsment célja pedig az utasok és a
társadalom elégedettségének biztosítása. [6]

A teljes minőség-menedzsment-folyamat fontos láncszeme a marketing igényfeltáró
(marketingkutatás) és információátadó (kommunikációs) tevékenysége. A minőség-
menedzsment célja az igénybe vevők szolgáltatásminőségről alkotott értékítéletének
stabilizálásával és/vagy javításával fokozza az elégedettséget, és így – végső soron –
hozzájárul az újbóli igénybevételi szándék erősödéséhez és a társadalmi hasznossághoz.
Természetesen ez az ellenkező irányból is megközelíthető hasonló logikával: meg kell előzni
az igénybe vevői elégedetlenségből származó szolgáltató-elhagyást.
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8. ábra: Az észlelt szolgáltatásminőség [31]

Ez utóbbi megközelítés annyiban célravezetőbb, hogy így az elégedetlenség potenciális
forrásaiból – azaz a lehetséges minőségdefektusokból – indulhatunk ki. Az utasok elpártolását
több tényező is magyarázhatja. A

9. ábra ismertet egy ok-okozati diagramot, amely a szolgáltatás tipikus elemei (folyamat,
környezet, háttér, frontvonal stb.) alapján mutatja be az utasvesztés okait.

A szolgáltatások minőség-menedzsmentje céljai eléréséhez a következő részfeladatokat kell
teljesíteni:

• fel kell tárnia a szolgáltatásspecifikus minőségjellemzőket és azok fontosságát,
• az alkalmazottak számára egyértelműen meg kell fogalmazni a minőség

szempontjából fontos teljesítménycélokat,
• a szolgáltató minőségfilozófiájának beépítése a vállalati kultúrába,
• a meghatározott minőségszínvonal eléréshez szükséges feltételek biztosítása,
• a menedzsment és a frontvonal közötti közvetlen kommunikáció kiépítése,
• az alkalmazottak motiválása és irányítása a minőségcélokkal összhangban,
• a vállalat külső kommunikációjának meghatározása,
• a vállalat külső kommunikációjának közvetítése vállalaton belülre,
• minőségorientált ellenőrzési-visszacsatolási rendszer működtetése.

A minőségmenedzsment örökzöld problémája a minőségköltségek dilemmája, azaz
megtérül-e a minőségfejlesztés és -stabilizálás összes költsége a vállalat számára, vagy azok
egy része öncélú ráfordítás. A marketing profitalapú felfogása csak az előbb-utóbb megtérülő
ráfordításokat tekinti ésszerűnek a vevőorientáció elérésében.

Amennyiben rendelkezésünkre állnak az egyes paraméterekre vonatkozó minőségi
információk, valamint az egyes paraméterek fontossága, akkor ezeket egy ún. teljesítmény-
fontosság térképben ábrázolhatjuk. A vízszintes tengelyen az egyes jellemzők fontosságát
ábrázolhatjuk a függőlegesen pedig az érzékelt teljesítmények értékét. Ezen a közforgalmú
közlekedési vállalat menedzsmentje vagy az önkormányzat kijelölhet egy céltartományt,
amelybe a minőségparamétereknek kerülniük kell. Ha az utasok által adott értékelések a
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céltartományon kívül kerülnek, akkor az indokolatlan túl-, vagy alulteljesítésnek minősül. (10.
ábra)

9. ábra: Az ügyfelek elvesztésének ok-okozati diagramja

A teljesítmény-fontosság térkép olyan minőségportfólió, amely számos minőségpolitikai
stratégiai döntés alapja. Azonban az igénybe vevői minőségkép leírására ilyen leegyszerűsített
formában nem használható. Nem feltétlenül cél ugyanis, hogy alacsony fontosságú
paramétereknél alacsony teljesítményt elfogadjunk. Ezen felül ez a típusú diagram azonosítja
a minőségparaméterek megítélését az átlagos megítélés – átlagos fontosság pozíciójával.

A megfelelő minőségkép kialakításához hét tulajdonságot kell áttekinteni:
• a minőség spektruma,
• az időtényező,
• a minőség értékelője,
• a kapcsolati tényező,
• a fontosságok,
• az ügyfélkör,
• a ’hozott anyag’.

A minőség spektruma. A minőségkép kutatásának gyakorlatában kiderül, hogy a minőség
több szempontból is összetett. A paraméter leírás rendkívüli adatfeldolgozási veszélyeket rejt
magában egyes paraméterek összefüggései miatt. A paraméterek kapcsolata az igénybe vevők
„fejében” jön létre, tehát sokszor pusztán csak annak következménye, hogy nem tudjuk a
megkérdezésnél különválasztani két (vagy több) paraméter jelentését. A minőség-
menedzsment számára a paraméter korreláció következménye kettős. Jelenti egyrészt a
statisztikai pontosság korlátját, másrészt a minőségfejlesztésben is számításba kell venni,
hogy ha egy paraméter megítélése nem választható el egy másikétól, akkor a minőség
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korrekciója is együtt kell megtörténjék. Ellenkező esetben ugyanis az igénybe vevő
ellentmodásosnak észleli a minőségképet.

10. ábra: Teljesítmény-fontosság térkép [21]

Ismert a minőségspektrum másik dimenziója is, a termék-szolgáltatás csomagok hármas
(vizsgálati-tapasztalati-bizalmi) természete. Ez a hármasság az egyes paraméterek szintjén is
értelmezhető, azaz egy szolgáltatásnak vannak vizsgálati, tapasztalati és bizalmi paraméterei.

A spektrum harmadik megjelenési formája a minőségről alkotott igénybe vevői vélemények
szóródása.

Az időtényező. Az észlelt minőség nem független az időtől, pontosabban a kutatás eredménye
attól is függ, hogy mikor értékel, sőt mikor válaszol a megkérdezett. A szolgáltatás
értékesítése természeténél fogva folyamatjellegű, az eredmény minősége mellett tehát a
szolgáltatási folyamat minősége is fontos szempont a minőség értékelésében. Az időtényező
más módon is szerepet játszhat a szolgáltatás igénybevétele közben. Azok az utasok ugyanis,
akik egyszer veszik igénybe a közforgalmú közlekedési szolgáltatást, lényegesen nagyobb
szerepet tulajdonítanak bizonyos minőségi tényezőknek mint, a rendszeresen utazók.

Az észlelt kockázat és így a minőségkép változásának markáns példája a rendkívüli helyzetek
kezelése. Ez elsősorban a panasz-szituációk kezelésében mutatkozik meg. A panaszos esetek
kezelése rendkívül fontos, mert egy ilyen szituációt átélt utast nem semlegesít egy elégedett
utas.

A minőség értékelője. A minőségkép feltárásakor el kell dönteni, hogy kinek a minőségképét
próbáljuk meghatározni. A minőséget értékelő személy vagy csoport ugyanis gyakran
funkcionális, szakmai vagy kapcsolati „szüklátókörűségben” szenved. A szakirodalmi
tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy lényeges különbség mutatható ki a
szolgáltatástechnológiát ismerő szakemberek, és az igénybe vevők minőségképe között. [118]

Kapcsolati minőség: A kapcsolatmarketing és a minőségpolitika több ponton összefügg. A
szolgáltatás piacon ugyanis nem ügyletekben, hanem ügyfélkapcsolatokban célszerű
gondolkodni. Minél tovább tart egy ügyfélkapcsolat, annál nagyobb értéket jelent egy
közforgalmú közlekedés vállalat számára. A rosszul kiszolgált igénybe vevők alapján szerzett
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tapasztalatok ráirányítják a figyelmet azokra a problémákra, amelyek következtében az
igénybe vevők átpártolnak a konkurenciához (közforgalmú közlekedés esetén ez az egyéni
közlekedés), és ezáltal segítséget nyújtanak megfelelő ügyfélmegtartási stratégiák
kidolgozására. Természetesen figyelembe kell venni azt a jelenséget is, hogy a törzsutasok
bizonyos szempontból toleránsak a teljesítmények megítélésében, vagyis, ha kialakul az
átmeneti negatív értékítélete, attól még a kapcsolat nem bomlik meg. A törzs ügyfélkörön
kívüli piac tovább szegmentálható új utasokra, elhagyó utasokra (korábbi törzsügyfelek), és
visszatérő utasokra.

További problémákat vethet fel, ha a közforgalmú közlekedési vállalat alvállalkozókkal
működik együtt, ekkor ugyanis a fővállalkozó a minőség viszonteladója, és ő felel az
alvállalkozók esetlegesen eltérő minőségű szolgáltatásaiért.

A fontosságok kérdése. A minőségkép egyik kulcskérdése az egyes összetevők fontossága.
A fontosságok feltárásánál a közvetlen rákérdezés alapján nyert fontossági súlyok az igénybe
vevők közvetlenül kifejezett véleményét tükrözik. Ezek a vélt fontosságok,
megkülönböztethetők a közvetett úton nyerhető rejtett vagy implicit fontosságoktól. Az
észlelt fontosságok másik sajátossága, hogy a válaszadók általában probléma orientáltak, tehát
az alulteljesítettnek észlelt minőség-összetevők fontosságát túlhangsúlyozzák, a szokásosan
probléma mentesekét pedig a valóságosnál alacsonyabbnak gondolják. Ebből az következik,
hogy egyes minőség paraméterek kívül kerülnek a teljesítmény-fontosság térkép célterületein.

A szűk vevőkör. Amennyiben egy vállalatnak viszonylag szűk vevőköre van, akkor a kis
sokaság megkérdezése alapján nem lehet statisztikailag általánosítani a meglátásokat.
Közforgalmú közlekedés esetén ez a probléma általában nem áll fenn, figyelembe kell
azonban venni azt a korábban is említett szempontot, hogy az egyéni közlekedést használókat
a felmérésekből nem lehet kihagyni.

A ’hozott anyag’: Az igénybe vevő által a szolgáltatásba vitt input is meghatározza a
teljesítés minőség színvonalát. Az utasok igénye számos ponton eltér. A közlekedés esetén
ugyanis maga az utas a hozott anyag.

A szolgáltatások minőségének javítására néhány általános ajánlás is megfogalmazható.
Alapvetően az határozza meg a minőség-menedzsment sikerességét, hogy ismerjük-e a hibás
teljesítések létrejöttének mechanizmusát. Ezért az ügyfelek kutatásából, megkérdezéséből
nyerhetjük a legtöbb információt a minőségre vonatkozóan. Tehát ez a minőség-menedzsment
alapinformációja. A hibák elkerülésére az alábbi stratégiai elvek használhatóak:

• alkalmazottak gondos kiválasztása
• egyértelmű munkaprogramok
• a személyzet folyamatos képzése és továbbképzése
• megfelelő, önálló frontvonal kialakítása
• belső marketing
• minőségügyi információk folyamatos visszacsatolása.

4.6 Összefoglaló megállapítások
A közlekedési szolgáltatás jellegéből adódóan állandóan azonos minőségű szolgáltatás
nyújtására nincs lehetőség. A városi és térségi közlekedés jellemzőiből következően pedig
nincs lehetőség differenciált minőségi paraméterekkel szolgáltatások nyújtására, ebből
következően a minőség színvonalával az igénybe vevők bizonyos csoportjai elégedetlenek.
Megoldást jelenthetnek a számos közforgalmú közlekedési szolgáltatónál alkalmazott
minőségi charták, amelyek az utazók számára megadott minőséget garantálnak. Ennek
elmaradása esetében kártérítést fizetnek az utasnak, vagy kifizetik az utas egyéb utazási
költségeit. Ezen eszközök a szolgáltatóra is hatást gyakorolnak, hiszen anyagi hátránya
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származik a rossz minőségű teljesítésből, azonban elsősorban marketing eszköz, aminek
segítségével az igénybe vevők bizalmát igyekeznek megnyerni.
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5. Gyakorlati minőségvizsgálati módszerek bemutatása,
külföldi módszertanok

Az alábbiakban bemutatásra kerülő, külföldön használt módszertanok bemutatásával az a
célom, hogy a szakirodalmi tapasztalatokat felhasználva megfelelő értékelési módszertant
készítsek. Az első értékelési eljárás a 4.1 alfejezetben ismertetésre kerülő EQUIP modell
annyiban számít kivételnek, hogy az egy Európai Uniós értékelési módszer, amely javaslatot
tesz arra, hogy egy közlekedési szolgáltató milyen paraméterek vizsgálatára, értékelésére
célszerű kitérni. A 4.2 alfejezetben az angliai autóbusz közlekedés vizsgálatára kerül sor, a 4.4
alfejezetben pedig nürnbergi tömegközlekedés értékelésére kerül sor. Mindkettő közös
vonása, hogy folyamatosan vizsgálják őket. Az angliai autóbusz közlekedés értékelésének
közvetlen felhasználásáról a szakirodalom nem tartalmaz adatokat. A 4.3 alfejezet az aacheni
tömegközlekedésről mutat be kétféle vizsgálatot. Mindegyik egy-egy tervezett projekt
kapcsán történt. A két példa jól rámutat, hogy milyen buktatói vannak a minőség értékelési
rendszereknek.

5.1 Az EQUIP modell
Az EQUIP (Extending the Quality of Public Transport) modell a további példáktól eltérően
nem egy lebonyolított értékelést mutat be, hanem a teljesítmény-értékelés első lépéseként egy
önértékelési módszert, amely elsősorban az üzemeltetők részére nyújt információt.
Bemutatására azért kerül sor, mert az Európai Unióban gyakran használt módszerré válik,
hiszen az EU IV. keretprogramjában létrehozott projekt.

Az alábbi 5. táblázat az értékelési csoportokat és a csoporton belüli mutatók számát ábrázolja.
• A cégprofil mutatója (1-es csoport) háttér-információt ad a megfelelő üzemeltető

kiválasztásához, amellyel később együtt végeznek teljesítmény-értékelést. Ez képet ad
egy cég felépítéséről és a működési területen belüli hatásköréről. Néhány
megközelítés leszűkítheti a lehetséges partnerek számát. Ilyen pl. a működési terület
mérete és helye, illetve a versenytársak száma és hozzáállása (ha léteznek egyáltalán).

• Az üzemeltetőt érő külső hatások (2-es csoport), a teljesítmény-értékelés további
lépéseiben létrehozott kapcsolatok milyenségét határozzák meg az ebbe a csoportba
tartozó, kulcsfontosságú mutatók. A külső világ befolyása, amelyben az üzemeltető a
szolgáltatásait nyújtja, igen fontos lehet az üzemeltető teljesítménye szempontjából.
Ez különösen akkor fontos, ha következő lépésként nemzetközi összehasonlításról van
szó, s az üzemeltetők differenciált piaci háttérrel rendelkeznek, azaz különbözik a
szabályozások és a támogatások mértéke. Ehhez hozzá kell azt is tenni, hogy az egyes
országokban szintén más-más lehet a törvényi, illetve a működtetési környezet.

• A 3-as csoportba (Bevételek és viteldíj-struktúra) azok a mutatók tartoznak, amelyek
meghatározzák az üzemeltető viteldíj struktúráját. Ide tartozik tehát néhány távolsági
szakasz viteldíj-összetevőinek részletes leírása, valamint egy-két mutató részletesebb
vizsgálata (ilyenek pl. az egyéni és a tömegközlekedési költségek közötti kapcsolat, az
egy útra szóló jegy és az egy hónapra szóló bérlet közötti arány, valamint a viteldíjak
be nem fizetésének mutatói).

• A járművek és az emberi munkaerő felhasználása a meghatározó pontja a
tömegközlekedési üzemeltető anyagi teljesítményének, (4-es csoport,
Ráfordítás/Kapacitás kihasználtság). A legfontosabb mutatók elárulják, hogy
mennyire vannak tele a járművek, mennyi időbe telik az utasnak, hogy az adott
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járműből/be ki/beszálljon, a jármű és a vezetők kihasználtsága, valamint a jármű által
megtett, de jövedelmet nem generáló út hossza.

Csoport Csoport neve A csoporton belüli
mutatók száma

1 Cégprofil 21
2 Az üzemeltetőt érő külső hatások 13
3 Bevételek és viteldíj-struktúra 9
4 Ráfordítás/Kapacitás kihasználtság 8
5 Megbízhatóság 5
6 Termelési költség 3
7 A cég teljesítménye 4
8 Műszaki teljesítmény 6
9 Alkalmazottak elégedettsége 12
10 Ügyfelek (utasok) elégedettsége 7
11 Biztonság 3

Összesen: 91

5. táblázat: Az EQUIP mutatók csoportosítása. [25]

• Még ha egy üzemeltető jól is hasznosítja tőkéjét, jó teljesítményét megakadályozhatja
a megbízhatatlanság (5-ös csoport).

• A termelési költségmutató csoport (6-os csoport) azt méri, hogy mennyire képes az
üzemeltető az adottságokhoz képest hatékonyan biztosítani szolgáltatását. Ezek a
mutatók pénzügyi keretektől függenek, ami korlátozza használatukat. A pénzügyi
üzemeltetési keretszabályzatnak ugyanis hasonlónak kell lennie két olyan
üzemeltetőnél, amely egymáshoz méri teljesítményét.

• A legtöbb cég a teljesítmény-mutató csoportot (7-es csoport) leginkább a nemzeti
szinthez és nem pedig a nemzetközi szinthez méri. Ezek a cég teljesítményéről
tájékoztatást nyújtó összefoglaló jellegű mutatók információt adnak az állandó
vevőkörről, a teljes üzemelés során keletkező haszonról vagy hiányról, az üzemi
összteljesítményről, valamint a nettó haszon marginális- és kamatfedezetéről. Az
adatokat öt évre szólóan kell mérni és összehasonlítani.

• A műszaki teljesítménynek (8-as csoport) két része van: egyrészt idetartoznak azok a
mutatók, amelyek az útvonal-teljesítményről adnak tájékoztatást, mint pl. üzemanyag
fogyasztás, kibocsátások (emisszió), megbízhatóság, és az utasok mobilitását
elősegítő berendezések. Másrészt az aktuális karbantartási program vizsgálata tartozik
ide.

• Az ’Alkalmazottak elégedettsége’ csoport (9-es csoport) értékelését többnyire maga
az üzemeltető végezheti el a cég belső adatainak felhasználásával.

• A legjobb – és szinte egyetlen – módja az ügyfelek (utasok) elégedettségéről (10-es
csoport) szóló információ beszerzésének a felmérés készítése. A felmérés a
tömegközlekedés aktuális utasainak véleményéről ad tájékoztatást. A felmérés
eredményeit nagyon egyszerűen össze lehet mérni az üzemeltető által saját
teljesítményről kialakított képével úgy, hogy az üzemeltetővel is kitöltetnek egy
ugyanilyen kérdőívet. Az utas véleménye mellett nagy szerepe van a teljesítmény-
értékelési feladatban a beavatkozó intézkedések (hard measure) mutatóinak, mint pl. a
beérkező panaszok száma, vagy a járművek rendelkezésre állása.

• A biztonság csoport (11-es) tájékoztatást ad az üzemeltető aktuális
közlekedésbiztonságáról, valamint az egész munkakörnyezet biztonságáról. Megadja
az utakon történt balesetek számát, valamint a sérült utasok és vezetők számát. [25]
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5.2 Az angliai autóbusz közlekedés vizsgálata

Angliában rendszeresen végeznek utas-elégedettségi felméréseket az autóbuszok utasainak
körében. A minőséget negyedévente mérik két különböző területen: Londonban a londoni
közlekedési vállalatnál (Transport for London), és egy Londonon kívül egész Angliát lefedő
közlekedési vállalatnál. Az interjúkat 16 év felettiekkel bonyolítják le, az ország 400 pontján,
és további 150 helyszínen a fővárosban. (2003. októberétől a helyszínek száma 315.) Az
adatokat az érintett közlekedési vállalatok beleegyezésével közlik is. A londoni utasok
általában fiatalabbak, és gyakrabban veszik igénybe a közlekedésnek ezt a formáját, mint a
fővároson kívül utazók. Ugyanakkor kevésbé elégedettek a szolgáltatás minőségével, mint az
országos átlag.

Összetett mutatók Minőségi mutatók %-os
megoszlás

Autóbuszmegállók, várakozóhelyek biztonsága 59,0Biztonság
Biztonság az autóbuszon 41,0
Hulladékok elszállítása 33,3
Tisztaság/grafitti mentesség 33,3

Autóbusz megállók,
várakozóhelyek állapota

Általános állapot 33,3
Információk az autóbuszon kívül 16,7
Információk az autóbuszon belül 16,7
Tisztaság: autóbusz külső 16,7
Tisztaság: autóbusz belső 16,7
Állapot: autóbusz külső 16,7

Autóbuszok állapota

Állapot: autóbusz belső 16,7
Menetidő 50,0Utazási sebesség
Várakozási idő 50,0
Autóbusz kényelme 25,0
Járművezető/kaluz viselkedése 25,0
Könnyű fel/leszállás 25,0

Személyzet/szolgáltatás
komfortja

Füstmentes környezet 25,0

6. táblázat: Az angliai autóbusz közlekedés minőségének felmérésére szolgáló összetett mutatók [16]

A főbb értékek alakulását Londonban és Angliában a 4. melléklet mutatja. A 2004.  januártól
októberig tartó időszak mutatóinak értékeit a 11. ábra szemlélteti.

Az utasoknak 22 szempontot kell értékelniük 0..10 intervallumban. (0=nagyon elégedetlen,
10= nagyon elégedett). Ezeket a válaszokat 100 pontos rendszerbe konvertálják. A 22
minőségi mutatóból 17-et összevonnak és 5 összetett mutatót képeznek a 6. táblázatban
látható részarányokkal; míg öt további mutatót (általános megítélés, megbízhatóság, ár/érték
arány, megállóhelyi információk és zsúfoltság) önállóan értékelnek.
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11. ábra: Autóbusz utasok elégedettségi vizsgálata 2004. januártól-szeptemberig, Angliában;
maximum érték 100. [16] (* összetett mutató)

Az utasok véleményén kívül a vállalaton belüli, illetve kívüli problémákat is figyelemmel
kísérik ugyanolyan időintervallumokban. A leggyakoribb járatkimaradási okok:

• forgalmi torlódás
• személyzeti problémák
• műszaki meghibásodások.

Az ezen okokból kimaradt menetrendszerinti járatok %-os arányát a 7. táblázat mutatja, ahol
a 100% az összes menetrendszerinti járat.

% 2000 2001 2002 2003 2004/I-X

Forgalmi torlódások 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3
Személyzeti problémák 1,0 0,7 0,6 0,6 0,3
Műszaki meghibásodások 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5
Üzemeltető hibáján kívül
összesen 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

Bármely okból (összesen) 2,1 1,6 1,8 1,8 1,7

7. táblázat: Kimaradt járatok százalékos aránya Angliában [16]. (100%=összes menetrendszerinti
járat)
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5.3 Az aacheni közforgalmú közlekedés vizsgálata

2000-ben Aachenben végeztek a városi közforgalmú közlekedés minőségének felmérésére
egy széleskörű vizsgálatot. Az értékelési skálát 1..6 intervallumon állították fel. Az átlagos
elégedettségi mutató 2,58 volt.

1999-ben az aacheni Aseag közforgalmú közlekedési vállalatot hasonlították össze 15
németországi tömegközlekedési vállalattal.  A közforgalmú közlekedési „utasbarométernek”
nevezett mérésben 1-től 5-ig osztályozhatták az utasok az egyes értékelési kritériumokat.
Mindkét esetben az 1 osztályzat volt a legjobb. Ebben a mérésben az adott aacheni vállalat
átlaga 3,01 volt. A két mérés közötti eredménykülönbségre nem ad magyarázatot az eltérő
értékelési tartomány. Ha ugyanis lineárisan átszámítjuk az 2000-ben elvégzett vizsgálat
eredményét egy ötfokozatú skálára akkor 2,15 értéket kapunk, amelyik jobb mint a 3,01.

Közforgalmú közlekedés
minőségjellemzői Aachen, 2000

Németországi közforgalmú
„utasbarométer”, 1999

menetrend könyv vonal és szakaszhálózat
biztonságérzet csatlakozások
beszállás az autóbuszba ár-teljesítmény arány
autóbusz-kínálat a lakóhelyen munkatársak kedvessége
buszok külső megjelenése otthoni menetrend
karbantartás megfelelő színvonala pontosság és megbízhatóság
dolgozók kedvessége információk a járművön belül
buszvezetők rátermettsége helykínálat a járműben
megbízhatóság komfort és kényelem a járműben
járművezetők kedvessége menetrendi információk a megállóban
biztonság a ’kellemetlen’ utasoktól az
autóbuszokon

tisztaság és ápoltság a megállóban

pontosság biztonság a járműben – napközben
buszok tisztasága biztonság a járműben – este
biztonság a ’kellemetlen’ utasoktól a
megállóban

parkolóhelyek

Viteldíj rendszer közlekedési gyakoriság
biztonság az aacheni autóbusz állomáson viteldíjrendszer
tisztaság az aacheni autóbusz állomáson menetjegyválaszték

menetjegy automaták
elárusítóhelyek
gyorsaság
tisztaság a járműben
komfort és létesítmények a megállóban
információk és az utasok tájékoztatása a
megállóban
biztonság a megállókban – este
kerékpár tárolóhelyek

8. táblázat: Teljesítményjellemzők az Aacheni közforgalmú közlekedés vizsgálatára 2000-ben, és a
németországi „Utasbarométerben” 1999-ben. [37]
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Természetesen további információkhoz jutunk, ha megvizsgáljuk a két különböző mérésben
felmért minőségi kritériumokat. Ezeket mutatja be az 8. táblázat. A két felsorolás
összehasonlítása teljesen nyilvánvalóan mutatja, hogy az ezek segítségével számolt átlagos
osztályzatok alig hasonlíthatók össze egymással; azonkívül az egyedi tulajdonság jellemzőket
mindkét kikérdezési eljárásban más súllyal láthatják el a tanulmányok készítői, ami szinte
lehetetlenné teszi az összehasonlíthatóságukat. A mérések összehasonlítását nehezíti, hogy az
utasbarométer adatainak felvételekor a 16 év alatti válaszadókat a mérésből kizárták.

A legtöbb közforgalmú közlekedési minőségvizsgálat esetén az egyéni közlekedők
közlekedési szokásjellemzőinek vizsgálata nélkül zajlik. Aachenben azonban készült egy
vizsgálat, amely egy új városi gyorsvasút bevezetésének egyéni forgalomra gyakorolt hatását
elemzi Aachen belvárosi forgalmában. A 9. táblázat egy ellenállásmodellel számított
eredménysort mutat be.  Ezen azt láthatjuk, hogy az egyetlen közforgalmú közlekedési
vállalat 5 perces követési időközzel autóbuszokat közlekedtet, és az egyéni közlekedési
színvonal átlagos, akkor a közforgalmú közlekedés 2,04-es átlagot kap,  (1-től 5-ig terjedő
skálán 1=legjobb, 5=legrosszabb). Miközben, ha a motorizált egyéni közlekedési struktúra
szintje rossz, akkor ugyanezt a közlekedést 1,89-es átlagra értékelik, és nagyon jó motorizált
egyéni közlekedési struktúra esetén jóval rosszabb, 2,49-es átlagot kap a közforgalmú
közlekedés a válaszadóktól anélkül, hogy a közforgalmú közlekedés valamely paraméterén
változtattak volna.

Ez az állapot világosan rámutat a piac reakciójára a közforgalmú közlekedés minőségi
paramétereinek megváltozása esetén. Ha az 5 perces követési időközű autóbusz-közlekedés
helyett 5 perces követési időközzel városi vasutat (Stadtbahn-t) vezetnének be, akkor a
közforgalmú közlekedés megítélése 7,4%-kal nőne, ha átlagos (realisztikus) maradna a
motorizált egyéni közlekedés feltételrendszere. Azonban akkor, ha a Stadtbahn bevezetését a
vizsgált szituációban az egyéni közlekedés valamilyen korlátozása kísérné (forgalmi sávok
korlátozása, parkoló helyek csökkentése) a közforgalmú közlekedési minőség relatívan
16,9%-kal nőne. A közforgalmú közlekedési osztályzatok tehát nemcsak a közforgalmú
közlekedés teljesítménykritériumaitól függenek, hanem lényeges mértékben az egyéni
közlekedési infrastruktúrától, illetve az egyéni közlekedés korlátozásától.

Kiindulási állapot A közforgalmú közlekedés minőségének %-os megváltozása az új
közlekedési kínálat segítségével

Közforgalmú
közlekedési

kínálat

Közforgalmú közlekedés
osztályzatok

Városi vasút 5’ követéssel, ahol az
egyéni közlekedés tervezett

színvonala:

Városi vasút 10’ követéssel, ahol
az egyéni közlekedés tervezett

színvonala:

egyéni közlekedés
jelenlegi színvonala nagyon jó átlagos rossz nagyon jó átlagos rossz

nagyon jó 2,49 +9,2 +29,0 +39,9 +2,5 +22,1 +33,9

átlagos 2,04 -8,8 +7,4 +16,9 -14,4 +1,5 +11,8Autóbusz, 5’
követéssel

rossz 1,89 -17,1 -2,1 +6,2 -22,2 -7,4 +1,6

nagyon jó 2,62 +14,9 +35,8 +47,2 +7,8 +28,4 +40,9

átlagos 2,2 -3,5 +14,0 +23,6 -9,5 +7,8 +18,3Autóbusz, 10’
követéssel

rossz 1,99 -12,7 +3,1 +11,8 -18,1 -2,5 +7,0

9. táblázat: A közforgalmú közlekedés megítélésének  változása különböző egyéni közlekedési
szituációkban, miközben a közforgalmú közlekedés minőségi színvonala megváltozik (autóbusz helyett,

városi vasút egy 7 km hosszú viszonylaton, egy közepes nagyvárosban) [120]
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Amennyiben nemcsak a közforgalmú közlekedés minőségét, hanem annak közlekedésen
belüli részarányát, a modal-split értékét vizsgáljuk, akkor is igaz az a megállapítás, hogy
nehezen összehasonlítható értékekhez jutunk. Bár a modal-split, ma gyakorlatilag az egyetlen
olyan minőségjellemző érték amelyet összehasonlításra használnak a szakemberek. Ennél a
mutatónál természetesen kevesebb tévedésre van lehetőség, azonban a számítás módja, az
adatfelvételi módszerek itt is eltérőek lehetnek. [19]

Aachenben a már említett hatástanulmány során a modal-split értékeket is számítottak. A
kapott értékeket a 10. táblázat mutatja be. Itt látható egy 5 percenként közlekedő autóbusz
esetén egy átlagos minőségű motorizált egyéni közlekedési kínálati struktúrában közforgalmú
közlekedés aránya 36,4% , míg egy rosszabb minőségű egyéni közlekedési struktúrában
41,7%, és egy nagyon jó egyéni közlekedési struktúrában 25,7% a közforgalmú közlekedés
részesedése. Megfelelően lehet egy Stadbahn bevezetésével megjelenő minőség növekedés
piaci reakcióit lemérni a különböző szcenáriókon keresztül. Az eredmények itt is hasonlóak,
mint a minőségi paraméterek felmérésekor, amennyiben a tömegközlekedési szolgáltatás
színvonala javul a jelenlegi helyzethez képest, az utasok nagyobb arányban veszik azt
igénybe. Ha azonban ez egyéb, az egyéni közlekedést korlátozó intézkedéssel egészül ki,
akkor további növekedés érhető el. A modal-split számításoknál, mivel azokat széles körben
használják különösen fontos a gondos adatfelvétel és feldolgozás. Célszerű továbbá, hogy az
egyes tanulmányok tartalmazzák a felvétel és a számítások pontos leírását is, ezzel biztosítva
azt, hogy a döntéshozók a pontos adatok ismeretében jó döntéseket hozzanak. [23]

A fenti három példa mindegyike az aacheni közlekedésre, vagy annak valamely szegmensére
vonatkozik. Mindezt a könnyebb összehasonlíthatóságért történt így. A példák bemutatásának
az is célja volt, hogy világossá váljon: egy adott városon belül is mennyire eltérő eredmények
adódnak a különböző szempontok szerint elvégzett vizsgálatokkal. Mindez tehát azt jelenti,
hogy az egyes értékeléseknél szem előtt kell tartani az értékelések minőségére vonatkozó
kritériumokat (hitelesség, elfogulatlanság, megbízhatóság stb.) [120]

Kiindulási állapot A közforgalmú közlekedés részarányának %-os megváltozása az új
közlekedési kínálat segítségével

Közforgalmú
közlekedési

kínálat

Közforgalmú közlekedés
részaránya

Városi vasút 5’ követéssel, ahol
az egyéni közlekedés tervezett

színvonala:

Városi vasút 10’ követéssel,
ahol az egyéni közlekedés

tervezett színvonala

egyéni közlekedés
jelenlegi színvonala % nagyon jó átlagos rossz nagyon jó átlagos rossz

nagyon jó 25,7 +16,3 +56,4 +81,7 +3,9 +42,4 +67,3

átlagos 36,4 -15.5 +13,8 +31,9 -24,6 +3,4 +21,5Autóbusz, 5’
követéssel

rossz 41,7 -28,3 -3,6 +12 -36,0 -12,2 +3,1

nagyon jó 23,0 +30,0 +74,8 +103,0 +16,1 +59,1 +87,0

átlagos 32,1 -6,9 +25,2 +45,5 -16,8 +14,0 +34,0Autóbusz, 10’
követéssel

rossz 38,2 -21,7 +5,2 +22,3 -30,1 -4,2 +12,6

10. táblázat: A közforgalmú közlekedés részarányának változása különböző egyéni közlekedési
szituációkban, miközben a közforgalmú közlekedés minőségi színvonala megváltozik (autóbusz helyett,

városi vasút egy 7 km hosszú viszonylaton, egy közepes nagyvárosban) [120]
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5.4 Utas elégedettségi mérés a nürnbergi közlekedési vállalatnál
A VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg) saját teljesítményének az értékeléséhez, a
közlekedési szolgáltatás színvonalának a szabványokhoz és az utas igényekhez történő
igazításához független külső céget bízott meg saját minőségi paramétereinek feltérképezése
céljából. Egyrészt az utasok elégedettségének vizsgálatára került sor, másrészt a tényleges
üzemi teljesítményeket mérték. Az utas-elégedettség mérését utaskikérdezésekre, míg a
teljesítmény-értékelést közvetlen forgalmi folyamatok mérésére alapozták. A cél az volt, hogy
egy olyan modellt fejlesszenek ki, amely nemcsak az utasok szubjektív véleményét tükrözi,
hanem egy komplex eljárás, amely világos összefüggést tartalmaz az ügyfelek megtartására,
és új ügyfelek toborzására.

5.4.1 Az alkalmazott utas-elégedettség modell

5.4.1.1 Az utas, és az utasok megtartása
A gyakorlati utas-elégedettség méréseknél a legszélesebb ügyfélkört kérdezték meg. Ebbe
beletartozik mindenki, aki egy adott időszakban legalább egyszer utazott közforgalmú
közlekedési eszközzel. Ezeket az alanyokat definiálták utasként. A tapasztalatok szerint
azonban a tömegközlekedéssel utazó az utat néha más közlekedési eszközzel teszi meg, és a
nem utazók is legalább alkalmanként kapcsolatba kerülnek a közforgalmú közlekedéssel.
Ezért célszerű az út alapú megközelítés használata, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a
tudományos igényességgel értékelhető legyen a közforgalmú közlekedés teljesítménye.

A ténylegesen megkérdezett értékekből korrelációs számításokkal készítik el az összesített
elégedettség mutatókat. A VAG-nál is alkalmazott módszert kiegészítik folyamatos
piackutatási eredményekkel, és számolnak azzal a körülménnyel, hogy a tényleges
közlekedési eszközválasztás az utaselégedettség mellett egy sor, az adott szituációban
megjelenő körülménytől függ, mint például a különböző közlekedési eszközök rendelkezésre
állása, ismeretek a tömegközlekedési szolgáltatásokról, valamint a tényleges költségek. (12.
ábra)

12. ábra: Az utasok közlekedési eszköz választásának okai és azok százalékos aránya Nürnbergben,
2003-ban (%-os arányban) [22]
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Azokon a helyeken, ahol magasabb elégedettséget, biztosabb ügyfélmegtartást és intenzív
használatot vár a szolgáltató, ott fejlesztéseket kell végrehajtani. A VAG-nál ezért az utas-
elégedettségi kutatások alapján hozott intézkedések a tapasztalatok szerint a közforgalmú
mobilitások emelkedésével járnak.

Az utas-elégedettségi vizsgálatok módszertana
Az utas-elégedettségi mérések alapvetően kétféle módon végezhetők.

Az első módszernél standardizált kérdőívet alkalmaznak, amelyen a korábban
megfogalmazott és kiválasztott tényezőkre várnak választ. Ezek a paraméter központú
kikérdezések viszonylag egyszerűen kivitelezhetők, de a közforgalmú közlekedési vállalatok
széleskörű teljesítmény-spektrumának csak egy lehatárolt részét fedhetik le. Ezeket a
kérdéseket az utasoknak teszik fel, és megfelelő statisztikai eljárásokkal kerülnek
felszorzásra. Az egyes tényezők segítségével megadható, milyen mértékben származnak az
adatok „törzsutasoktól” és milyen mértékben a megnyert új utasoktól.

Az úgynevezett esemény orientált kikérdezések esetében a megkérdezettek saját szavaikkal
írják le  tényleges tapasztalataikat egy konkrét közforgalmú közlekedéssel történt utazást
követően. Leírják, hogy az utazásuk során mely teljesítménytényezők váltották ki a
megelégedettségüket, és melyekkel voltak kevésbé elégedettek. Az egyes jellemzők előre
történő kiválasztásából adódó torzulások, illetve általános vélemények visszaadása ezáltal
elkerülhető. Egy jellemző jelentősége megállapítható abból, hogy az ügyfelek milyen
gyakorisággal nevezik meg.

Ezek a módszertanok természetesen kombináltan is alkalmazhatóak, és a kétfajta felmérés
eredményeinek a különbségéből is megfelelő következtetéseket vonhatók le. (13. ábra)

13. ábra: A módszertanok kombinációja a paraméter központú és eseményorientált felméréseknél [22]
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Ha az eseményorientált kikérdezésben egy jellemző magas elégedettségi értéket ér el, jobbat,
mint a paraméter központúban, ez azt jelentheti, hogy ezzel a teljesítmény jellemzővel az
ügyfelek elégedettebbek, mint a felmérés összeállításakor erre számítani lehetett. Ebben az
esetben célszerű lehet a kommunikációs stratégia javítása. Ezzel ellentétben, ha egy jellemző
az eseményorientált kikérdezésben rosszabb értékelést kapott, mint a paraméter központúban,
ez arra utal, hogy ennek a tényezőnek a javítása az üzemi vagy technikai paraméterek
javításával célszerű. (5., 6. melléklet, két nürnbergi példa)

Egy hatásos minőség-menedzsment esetében fontos, hogy mindkét megoldási lehetőséget
együttesen használjuk. Az ilyen típusú összehasonlítás arra is jó, hogy a belső üzemi és
technikai minőségi standardokat meghatározzuk, valamint, arról is tájékoztat, hogy az utas-
elégedettséget a belső paraméterek javításával vagy külső marketing tevékenységet lehet
jobban befolyásolni. Az esemény orientált és paraméter központú utaselégedettségek
vizsgálatát a VAG-nál néhány éve végzik. Az évenként elvégzett vizsgálatok ajánlásokat
fogalmaznak meg a üzemi gyakorlatra vonatkozóan, másrészt a bevezetendő intézkedések és
azok hatásának vizsgálatát a közforgalmú közlekedést használók utas-elégedettségére.

5.4.2 Teljesítménymérés: a minőség értékelése a VAG-nál

A tényleges üzemi paraméterek értékelése mellett az utasok körében a

11. táblázatban látható kérdőívet alkalmazzák. Az értékelés a megfelelő helyekre tett „x”
beírásával történik. Ezt adott esetben egy rövid, lehatárolt közlekedési területen végzett interjú
egészíti ki az utassal. A minőségértékelésnél megbízott minőségvizsgálók a szolgáltatás
minőségét vizsgálják, a személyzetet és a járművek, megállóhelyek állapotát. A tapasztalatok
alapján a dolgozókra vonatkozó bonus-malus rendszer kidolgozását tervezik.

11. táblázat: Nürnbergben a VAG-nál alkalmazott utas elégedettségi vizsgálat kérdőíve [22]
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A tényleges megkérdezések során a különböző közlekedési alágazatokból (metró, villamos,
VAG autóbuszok, egyéb autóbuszok) 80 embert, összesen 320 embert kérdeznek meg egy
naptári évben. Egy év során közel 27 felvételi napot tartanak mindegyiken 12 utas
megkérdezésére kerül sor (alágazatonként hármat). A kikérdezéseket a közlekedési vállalat
szakemberei végzik, a feldolgozást pedig az objektivitás érdekében külső szakemberekre
bízzák. A folyamatos felmérésekkel,és minőségvizsgálatokkal pedig pontos, jól értékelhető
adatbázishoz jutnak a vállalat vezetői, amely megfelel a DIN EN 13816:2002 szabványnak. A
nürnbergi közlekedési vállalatra vonatkozó két konkrét esettanulmány található a 5. és 6.
mellékletben.

5.5 Összefoglaló megállapítások
Az Európai Unióban használatos értékelési módszertanok nem egységesek. Akár egy városon
belüli vizsgálatok esetén is más értékelési eljárásokat alkalmaznak. Noha ezek a vizsgálatok
általában gondos előkészítéssel, és jelentős munkaráfordítással készülnek az elkészült
értékelések mégsem használhatók az Európai Unión belül egyes városok (és térségük)
közlekedési színvonalának összehasonlítására. Az egyes mérőszámoknak, illetve az azokból
számított eredménynek csak az adott vizsgálaton belül van értékelhető tartalma. A részletes
célok és vizsgálati módszerek leírása nélkül a kiszámított eredmények nem értelmezhetők.
Ezért célszerű a hazai és a nemzetközi viszonyok között is jól használható módszertanok
kidolgozása, amelyek a közforgalmú közlekedés bizonyos szegmenseit (pl. hálózati
jellemzők, járművek kialakítása stb.) értékelik.
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6. Minőségvizsgálati módszertanok a városi és térségi
személyközlekedésben
A fejezetben két módszertan bemutatására kerül sor, amelyeket egy közforgalmú közlekedési
szolgáltató járműveinek utasáramlási hatásanalízisére; illetve a közforgalmú közlekedési
vállalat hálózatának és üzemi, forgalmi jellemzőinek összehasonlítása lehet alkalmazni. Ezzel
a minőség spektrumának a tervezett és a nyújtott minőségi jellemzők az ismertetendő
módszerekkel megállapíthatók és összehasonlíthatók.

6.1 Közforgalmú közlekedési vállalat hálózatának és üzemi-forgalmi
jellemzőinek összehasonlítása az EU-ban elvárt értékekkel
A minőségi hurok (3. ábra) mentén az egyes rések vizsgálatakor a tervezett és a nyújtott
szolgáltatás közötti kapcsolat feltárása rendkívül fontos. Ezért ennek felmérésére és
értékelésére komplex eljárást dolgoztam ki. A fejezet végén pedig bemutatom az EU
országaiban jellemző értékeket.

6.1.1 A vizsgált közforgalmú hálózat jellemzői

6.1.1.1 Térbeli rendelkezésre állás
Viszonylatok összehasonlításakor legfontosabb jellemző az átlagos megállóhely távolság,
illetve az egy kilométerre jutó megállóhelyek száma. A kiszámolt értékek két különböző
csoportosítás szerint kerülnek bemutatásra. Az egyes értékeket járműtípusonként lehetséges
rendezni – jellemző összefüggés nincs a megállóhely távolság és a jármű típus között –, míg
lehetséges a városközponthoz képesti elhelyezkedés szerinti csoportosítást elkészíteni. Három
fajta viszonylatot lehet megkülönböztetni, úgymint:

• városközponton átmenők,
• körirányúak, illetve,
• sugár irányúak.

Mindegyik viszonylattípusnak más-más paraméterekkel kell rendelkeznie. Az egyes
elemzések elkészítésekor célszerű mindkét irányra vonatkozóan kiszámítani a
menethosszakat, a megállóközök számát, és ezek alapján a megállóhelyek átlagos távolságát.
A megállótávolságok mellett kiszámítható a megállóhely távolságának reciproka amely az
1 km-re jutó megállóhelyek száma. Ezek után a két irány alapján átlagot tudunk számítani.

A térbeli rendelkezésre állás további elemzéséhez célszerű a vizsgált viszonylathálózat
útvonalait és megállóhelyeit sematikus ábrázolni. Ennek segítségével láthatóvá válnak azok a
megállóközök, ahol több viszonylat is párhuzamosan közlekedik. Ezeken a szakaszokon
nyilvánvalóan nagyobb a felkínált kapacitás. Ugyanakkor a közös megállóhelyek, és átszállási
kapcsolatok is láthatóvá válnak. Az ábrát tovább bővíthetjük a forgalomkeltő, vagy -vonzó
pontok feltüntetésével is. Bejelölhetők továbbá a helyközi járatok csatlakozásának pontjai is.

6.1.1.2 Időbeli rendelkezésre állás
A viszonylatok időbeliségének vizsgálatakor figyelemmel kell lenni az első és az utolsó
elinduló járatra, az üzemidő terjedelmére és a menetidőre. Ezen adatokon kívül
meghatározható a viszonylatonkénti átlagos menetszám egésznap.
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Az EU országok közösségi közlekedési hálózatain az időbeli rendelkezésre állást bizonyos
időszakokban vizsgálják. Ezek a következőek:

Csúcsforgalmi idő reggel 9 óráig

Nappali forgalmi idő 9-16 óráig

Csúcsforgalmi idő 16-19 óráig

Alacsony forgalmi idő 19 óra után és hétvégén [48].

Magyarország a közép európai időzóna keleti határa, ezért ugyanezekhez az időszakokhoz
korábbi időpontokat kell rendelni. (Noha megfigyelhető mind a csúcsforgalmi időszakok,
mind a nappali és alacsony forgalmi időszakok későbbre tolódása, különösen az egyéni
közlekedésben). Ezek az intervallumok Magyarországon:

Csúcsforgalmi idő Üzemkezdettől (Ük.)  8:30-ig
Nappali forgalmi idő 8:30-tól 14:30-ig
Csúcsforgalmi idő 14:30-tól 18:30-ig
Alacsony forgalmi idő 18:30-tól üzemzárásig (Üz.)

Így ezekre az időtartamokra meghatározhatóak a viszonylatonkénti menetszámok, illetve az
egyes időszakok menetszámainak aránya az egész napihoz képest. Tovább finomítható a
kiértékelés, ha a viszonylatokat a városközponthoz történő elhelyezkedésük alapján
csoportosítjuk.

A viszonylatok időbeli jellemzői közül három paramétert szükséges kiemelni, úgymint az
üzemidő, két megállóhely közötti átlagos menetidőt, valamint az egy irányban vett átlagos
egésznapi menetszám. A menetszámok ismeretében, és az egyes viszonylatokon közlekedő
szerelvények befogadó képességének segítségével meghatározható időszakonként, és egész
napra a menetrend szerinti kapacitás-kínálat, a férőhely kínálati értékek.

Az egyes járművek követési időközeit is ki kell számítani a különböző időszakokra. Az
időszakok hosszából, és az indított menetek számából ez meghatározható. A követési időket
átlagát egész napra vonatkozóan is kiszámíthatjuk. A követési időközök alapján pedig rangsor
állítható fel a vizsgált viszonylatok között, akár az egész napi követési időközök átlagát
figyelembe véve, akár pedig az egyes jellemző időszakokra vonatkozóan.

Az üzemidő négy időszakára, illetve az egész napra vonatkozóan a vizsgált hálózat azon
részeire, ahol párhuzamosan több viszonylat is közlekedik közös követési időt, illetve egy
összehasonlító mutatószámot lehet készíteni. A vizsgált hálózatot olyan szakaszokra kell
bontani, amelyek több megállóközből állnak és az adott szakaszon ugyanaz a viszonylat, vagy
ugyanazok a viszonylatok közlekednek. A közös követési időköz értékét harmonikus átlag
segítségével kell kiszámolni.

Mivel a közös követési időköz nem világít rá pontosan az elszállítható utasok mennyiségére,
ezért egy olyan összehasonlító mutatószám kiszámítása célszerű, amelyik figyelembe veszi az
egyes járművek befogadóképességét. A követési idővel súlyozott férőhely egy olyan
mutatószám, ami az adott szakaszokra vonatkozóan egy olyan jármű közlekedését feltételezi,
amely a kiszámolt közös követési időközzel üzemel. Ez az érték a gyakoribb követési idejű
jármű befogadóképességéhez van közelebb. Mindez képletben:
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it
60 a ti követési időközzel közlekedő viszonylat óránkénti indításainak száma.

A képlet számlálójában az adott időszakra vonatkozóan átlagosan 1 órában az adott szakaszon
megjelenő kapacitás nagysága szerepel.

A követési idővel súlyozott férőhely és a közös követési idő hányadosaként egy újabb mutató
képezhető, amelyik azt mutatja meg, hogy az adott időszakban percenként mekkora férőhely
jelenik meg a szakaszon. A szolgáltatás annál kedvezőbb, minél magasabb ez az érték.

Mint az a térbeli rendelkezésre állásnál ismertetésre került egy közösségi közlekedési
hálózaton vannak olyan szakaszok, amelyeken egy viszonylat közlekedik, de vannak
ugyanazon a szakaszon párhuzamosan közlekedő viszonylatok. Azokon a szakaszokon, ahol
több viszonylat is közlekedik a felkínált szolgáltatás mennyisége kedvezőbb. A több
viszonylat által érintett szakaszokra kiszámítható a követési idővel súlyozott átlagos
férőhely/közös követési idő mutató.

Ezt a mutatót ki lehet terjeszteni az egész viszonylatra. Meg kell vizsgálni azt, hogy az adott
viszonylat mekkora részben közlekedik párhuzamosan más viszonylatokkal. Ebből adódóan a
mutatószám nemcsak a viszonylatra jellemző érték, hanem a viszonylat hálózatban betöltött
helyét és kapcsolatait is jellemzi.

Számításának módja a következő: az egyes viszonylatokhoz tartozó „követési idővel súlyozott
átlagos férőhely/közös követési idő” értékeket a megállóközök számával súlyozzuk:

Minél nagyobb az így kapott érték, annál nagyobb az időegység alatt felkínált férőhelyek
száma, mennyiségét tekintve annál kedvezőbb a szolgáltatás.

6.1.1.3 A menetsebesség
A viszonylatok gyorsasága szoros kapcsolatban van az utasok eljutási idejével. A közösségi
hálózatoknál ez célszerűen a menetsebesség kiszámításával lehetséges. Az értéket a
menethossz és a menetidő hányadosaként lehet kiszámítani. A viszonylatonként kiszámított
adatokat a későbbiekben a már megismert módon járműtípusonként, illetve a vonal
városközponthoz képesti elhelyezkedése szerint lehet csoportosítani.

6.1.1.4 Utazási kényelem
Az utazási kényelem egyik összetevője a járművek kialakítása, technikai paraméterei. Ezek
ugyan nem fedik le az utazási kényelmi jellemzők minden összetevőjét, azonban általában
könnyen beszerezhetőek, és objektív összehasonlítást tesznek lehetővé a járműtípusok között.
Amennyiben nem a 4.5.1 fejezetben bemutatott részletes összehasonlítást kívánunk tenni a
járművek között, akkor elegendő a legfontosabb műszaki paramétereket összehasonlítani.
Ezek:

• hosszúság,
• szélesség,
• ülőhelyek száma,
• állóhelyek száma,
• ülőhely/állóhely arány,
• alapterület foglaltság (befogadóképesség/alapterület),
• ajtók száma,
• egy felszállósávra jutó maximális utasszám,
• ajtók szélessége,

számamegállóközösszesérintettáltalviszonylat
közös megállóközök száma(követési idővel súlyozot tátlagos férőhely/közös követési idő) *
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• ajtók összes hossza/befogadóképesség,
• lépcsők száma,
• alsó lépcső magassága,
• padlómagasság,
• alsó lépcső és a padlómagasság szorzata.

6.1.1.5 A vizsgált viszonylatok hálózati jellemzői
Az egyes viszonylatok hálózati kapcsolatait egy mátrixban célszerű megjelentetni: a sorokban
és oszlopokban az egyes viszonylatok szerepelnek (esetleg a járműtípus megjelölésével) ezek
metszéspontjában pedig az, hogy az adott viszonylatok között van-e közvetlen átszállási
lehetőség. Amennyiben ugyanazon járatpár esetén több átszállási lehetőség is van célszerű a
táblázatban ezt is feltüntetni. Ha valamely viszonylatpár bizonyos szakaszokon párhuzamosan
közlekedik egymással, akkor a közös megállóhelyek száma is feltüntethető a mátrixban. A
járműtípusok feltüntetése azért szükséges, mert az eltérő paraméterű járművek érkezése az
utasoktól nagyobb figyelmet igényel.

Mindezen jellemzők a tervezett minőség kategóriájába tartoznak. Az értékelésükhöz
szükséges paraméterek nyilvánosak, könnyen hozzáférhetők. Az adatok döntő többsége a
menetrendekben rendelkezésre áll, vagy más forrásból könnyen hozzáférhető. Ilyen lehet a
megállóhelyek távolsága, illetve a járművek paraméterei.

A következő fejezet a nyújtott minőség értékeit elemzi. Ehhez szükséges a meglévő hálózaton
a közlekedés paramétereinek valamilyen mérése. Egyszerűbb esetben elegendő a járművek
elhaladásának időpontját feljegyezni. Ha az utasok számáról is adatokat akarunk nyerni, akkor
valamilyen utasszámlálást is végezni kell: folthatásvizsgálat, illetve a fel- és leszálló utasok
számának meghatározása lehetséges.

6.1.2 A minőségi paraméterek alakulása

6.1.2.1 A tervezett paraméterekkel való összevetés
A tervezett paraméterekkel való összevetéshez fel kell dolgozni a forgalomszámlálásból
származó adatokat. A mérési eredmények esetében a tervezett paraméterekhez hasonlóan ki
kell számítani az egyes viszonylatok különböző szakaszain mért átlagos követési időközöket,
illetve azok szórását. Mivel az egyes viszonylatok követési ideje jelentősen eltérhet egymástól
ezért a követési idők szórásának összehasonlítása önmagában félrevezető lehet. Célszerű a
relatív szórások összehasonlítása, hiszen így a követési idők különbségéből adódó
különbözőségek eltűnnek.

Megvizsgálható a relatív szórás és a követési időköz összefüggése is. Ennek ábrázolása egy
koordináta rendszerben lehetséges. Általános tapasztalat, hogy rövidebb követési időközök
esetén a relatív szórás értékei magasabbak, nagyobb követési időköz esetén, pedig
magasabbak. Ez abszolút értékben nem jelent nagyobb pontatlanságot. Azért, hogy ezek a
relatív szórások összehasonlíthatókká váljanak a különböző követési időközzel rendelkező
viszonylatok esetén is, ezért egy görbét célszerű illeszteni a meglévő ponthalmazra.
Regresszióanalízis segítségével meghatározható egy, a megadott adatokhoz legjobban
illeszkedő exponenciális görbe, amely xbay *=  alakban irható fel. (Itt y: a követési
időközök relatív szórása; x: a követési idő; a és b a regresszióanalízis során kiszámított
értékek.)

Ezt a koordináta rendszerbe berajzolva megállapítható mely értékek helyezkednek el a görbe
alatt, illetve fölött. Célszerű azonban ezt a regressziós görbét egy ±10%-os hibasávval
kiegészíteni. A hibahatároknál nagyobb értékek magas relatív szórás értékeket jelentenek,
ezen viszonylatok pontossága tehát az átlagosnál rosszabb; míg a görbesereg alatt
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elhelyezkedő pontok esetében a relatív szórás értéke az átlagosnál kedvezőbb. Ilyen
ábrázolásra mutat példát a 14. ábra.
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14. ábra: Követési idők relatív szórása a követési idő függvényében

A tervezett és a nyújtott szolgáltatások összehasonlítása kétféle mutatóval kerül értékelésre:
• a férőhely kihasználással és
• a menetrendtől való eltéréssel.

Az utasok számára a magas férőhely kihasználtság jelent kényelmetlen utazást. Ezért célszerű
a legnagyobb forgalmú keresztmetszetek vizsgálata, mindkét irányban.

Az előzőekben számított relatív szórás a mért adatok elemzésére alkalmas. Azonban az utas
számára rendelkezésre áll a menetrendi információ, amely alapján a járat érkezését kalkulálja.
Célszerű ezért a mérési eredményeknek a menetrenddel történő összehasonlítása. A mérési
eredmények és a menetrendben levő értékek különbsége menetrendtől való abszolút eltérés. A
menetrendtől való abszolút eltérés és a menetrend szerinti követési idő hányadosa adja a
menetrendtől való relatív eltérést.

6.1.2.2 A ténylegesen nyújtott minőségi paraméterek
A mérési keresztmetszetekben kapott eredmények alapján (függően természetesen a mérés
térbeli és időbeli nagyságától) képezhetők óránként a viszonylat teljes hosszára jellemző órás
átlagos értékek; azaz a keresztmetszeti átlagos követési idők számtani átlagaként számítható
az adott órában az átlagos követési időt. Ezen órás átlagoknak a számtani átlagaként adódik a
napi átlagos követési időköz. A számérték mindkét irányra külön-külön határozandó meg, és
segítségével rangsorolhatóak a viszonylatok. Ez a mutatószám számszakilag időbeli
paraméter, ugyanakkor több keresztmetszetbeli mérés alapján számolt, ezért a térbeliséget is
tartalmazza.

A mért értékekből kiszámítható továbbá a követési időközök szórása, valamennyi mérési
keresztmetszetben, óránként. A szórás értékeket elosztva a követési időköz átlagával kapjuk a
relatív szórást. Ez százalékos formában mutatja az átlagos követési időtől való eltérés
mértékét. Óránként valamennyi keresztmetszetre meghatározott relatív szórás átlagát
kiszámolva, és átlagát véve kapjuk a követési időköz relatív szórásának napi átlagát. A
számértékek a viszonylatok közlekedésének egyenletességére utal. Minél kisebb az érték,
annál egyenletesebben közlekednek a járművek, azaz a követési időközök az átlagos érték
körül mozognak.

Amennyiben a nyújtott minőség értékeléséhez az utasok számának felmérésére is sor kerül,
akkor kiszámítható az utasszámok órás átlaga viszonylatonként, valamint a mért
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keresztmetszetekben elszállított utasok száma. Ezen értékek alapján is rangsorolhatóak a
viszonylatok.

Meghatározható továbbá az óránként és keresztmetszetenként megszámolt utasok számának
egyenlőtlensége is. Ennek alapja az óránként és keresztmetszetenként meghatározott utasszám
szórása; minél kisebb a szám, annál egyenletesebb az utazási igények megjelenése. A
viszonylatokat ezen mutatószám alapján nem lehet összehasonlítani, ezért ebben az esetben is
célszerű a relatív szórás értékeit kiszámítani, amely egy keresztmetszetben az adott órás
utasszám szórás és utasszám átlag hányadosaként számolható. Ez a százalékos mutatószám
már összehasonlítható dimenzió nélküli érték. Valamennyi kersztmetszet minden mérési
órájában kiszámolt relatív szórások átlaga a napi átlagos relatív szórás.

Az utasszámlálás értékeit összehasonlítva a járműkapacitások értékeivel kapjuk a járművek
kihasználtságának mutatószámát. A forgalomszámlálás minden órájában mérési
keresztmetszetenként kiszámítható a kapacitáskihasználás mértéke. A számítás módja: az
utasszámlálás eredményeként kapott utasszám értékeket elosztva az adott órában és adott
keresztmetszetben közlekedő járművek számával. Ez az órás átlagos járművenkénti
utasszámot adja, amit a viszonylaton közlekedő járművek befogadóképességével elosztva
megkapjuk a kapacitáskihasználást. Az egész napra vonatkozó átlagot az órás keresztmetszeti
értékek átlagaként számítjuk a két irányra külön-külön. Ezen értékek alapján rangsoroljuk a
viszonylatokat.

6.1.2.3 A rendszer kezelhetősége
A nyújtott minőség feltérképezésére a vizsgálni kívánt viszonylatok esetében az egyes
viszonylatok valamennyi megállóját és járművét felmérve az alábbi paraméterek
feltérképezésére kerülhet sor. [113]

Járműveken található információs rendszer:
• megállók nevének feltüntetése
• átszállási kapcsolatok bemutatása
• hálózati térkép
• utazási feltételek
• díjszabás
• idegen nyelvű információk
• dinamikus vizuális utastájékoztató rendszer
• hangos utastájékoztatás megléte.

A megállóhelyek esetén a megállóhely biztonságos kialakítását kell megvizsgálni.
Kötöttpályás közlekedés esetén az utasok szempontjából legbiztonságosabbnak a
középperonos elrendezést kell tekinteni. A figyelembe kell továbbá venni a megállóhely
megközelíthetőségét is: aluljárón, jelzőlámpás gyalogos átkelővel, vagy jelzőlámpa nélküli
gyalogos átkelőhelyen lehetséges. Nagy forgalmú járatoknál, pedig szempont, hogy a peront
mindkét irányból meg lehet-e közelíteni.

További kényelmi szempont, hogy az utasok esőtől védve várakozhatnak-e, illetve, hogy van-
e a megállóhelyen ülőhely. Ebből a szempontból ma Budapesten egységes megoldással
találkozhatunk: az esőbeállók nagy többségükben ülőhelyeket is tartalmaznak.

A rendszer kezelhetősége szempontjából fontos paraméter, hogy az adott megállóhelyen
lehetőség van-e automatából jegyet vásárolni.

Ezen kívül a megállóhelyi információs rendszert is fel kell mérni:
• menetrend
• hálózati térkép
• utazási feltételek
• díjszabás
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• idegen nyelvű információk a megállóban
• hangos utastájékoztatás.

Természetesen további információs eszközök is rendelkezésre állhatnak: pl. a következő járat
indulásáig hátralévő időtartam stb. [114]

Az egyes viszonylatokra vonatkozó adatokat táblázatba foglalhatjuk, illetve járműtípus és a
viszonylat városközponthoz viszonyított helyzete alapján csoportosíthatjuk.

6.1.3 A vizsgált viszonylatok komplex értékelése

A szolgáltató által tervezett minőség összetett értékelése olyan mutató segítségével végezhető
el, amely a különféle mértékegységekkel kiszámított paramétereket összehasonlíthatóvá teszi,
vagyis dimenzió nélküli számmá alakítja át azokat. Erre egy alkalmas az ún. v-
transzformáció.

Amennyiben a tulajdonság szerint a legnagyobb érték a legkedvezőbb, a számítási módszer a
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minmax
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−

= , ha a legkisebb érték a legkedvezőbb, akkor: 
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−
−

= ,

ahol Xi: az i-edik viszonylat jellemzője, Xmin, illetve Xmax a legkisebb, illetve a legnagyobb
érték az adott jellemzők közül. Ezeknek az értékeknek az átlaga így már kiszámolható, és
nagyságuk alapján sorba rendezhetőek a viszonylatok.

A komplex minőségi jellemzők csoportosításos vizsgálata érdekében öt egyenlő részre
felosztva az egységnyi v tartományt, egyestől ötösig osztályozhatóak a jellemzők. A
forgalomszámlálás összesítő eredményei alapján hasonló módon jellemezhető a nyújtott
minőség. Az értékelési módszertanra a 7. mellékletben található példa.

Az EU országokban alkalmazott, és vizsgálatokban bemutatott TQM analízis segítségével
meghatározott hiányok térbeni-időbeni intézkedéseket tesznek szükségessé. Az egyes
intézkedések hatása eltérő és költségkihatásuk, valamint a várható eredmény is különböző. Az
intézkedéseket differenciálni kell térben és időben beépítettség és a forgalmi időszakok
szerint, ezek rangsorát is hangsúlyozva. [72]

6.1.4 Minőségi jellemzők irányértékei az EU országok közösségi
közlekedési hálózatain

A különböző közösségi közlekedési hálózati alapformákhoz különböző térségkapcsolati,
üzemi és ráfordítási jellemzők tartoznak. Az alapformákat a város szerkezete,
központrendszere, a közlekedési eszköz függvényében alkalmazzák (sugaras, háromszög
alakzatú, sugaras-gyűrűs, négyzethálós, háromszöghálós, vegyes hálózat).

Az alapformák a központ szempontjából, a viszonylat kialakítás oldaláról, az átszállás-
igényesség, az üzemi lebonyolódás és a ráfordítások oldaláról jellemezhetők.

Nyugat-európai irányérték szerint egy helyváltoztatás kívánatos maximális időértéke 40-50
perc a rá- és elgyaloglások figyelembevételével. [64]

Az időbeli rendelkezésre állás maximális értékeit a forgalmi idők és a városközponthoz
viszonyított zónákban a 12. táblázat mutatja be.

Csúcs és normál forgalmú
időben

Kis forgalmú időben

Városközpontban 10-15 perc 20-30 perc
Alközpontban 15-20 perc 30-40 perc



72

Külső zónában 20-40 perc 40-60 perc
12. táblázat: Időbeli rendelkezésre állás a városközponthoz viszonyított zónákban

A járműkihasználás az egyes forgalmi idők szerint
• Csúcsforgalmi időben 65 – 80 %
• Normál forgalmi időben 50 %
• Alacsony forgalmi időben csak ülőhely

A térbeni-időbeni kiszolgálás az elmúlt időben rugalmasabb üzemi formákban is megjelenik
az arra alkalmas eszközöknél. Így a merev viszonylati kiszolgálást az alacsonyabb térbeni-
időbeni igények mellett az autóbuszüzemben kis befogadóképességű járművekkel az
irányszerinti, és a területszerinti üzem válthatja fel ún. kötelező és feltételes
megállóhelyekkel. Az irány szerinti járatok megadott útvonalon vagy útvonal változatokon
haladnak, de nem menetrend szerint, hanem az utasok jelzésének megfelelően. Ehhez a
megállókban megfelelő kommunikációs eszközöket kell elhelyezni. A terület szerinti
járatoknál egy adott területet meghatározott számú jármű szolgál ki, szintén a hívások alapján.
Ezek a járatok nem előre definiált útvonalon haladnak.

6.1.5 Összefoglaló megállapítások

A tervezett és a nyújtott minőség összehasonlítására használható modell kidolgozásával a
szolgáltató által tervezett és a ténylegesen megvalósított szolgáltatás összehasonlítására nyílik
lehetőség. A modellvizsgálat első lépéseként a jelenlegi paraméterek vizsgálatára kerül sor.
Ebben az egyes viszonylatok térbeli, időbeli vizsgálatára, a menetsebesség és a az utazási
kényelem mellett a vizsgált viszonylat hálózati jellemzőinek komplex értékelésére és
verifikációjára is sor kerül. Ezután a modell a tervezett és nyújtott minőség kapcsolatát
vizsgálja. A modell segítségével minden egyes viszonylatot egy számértékkel lehet
jellemezni, amely lehetővé teszi egyrészt az egyes viszonylatok egymáshoz képesti
értékelését, valamint az egyes hálózatok értékelésére is. Ezzel lehetővé válik az egyes
települések és térségük közlekedési hálózatának összehasonlítása. Az eljárás mellett
bemutattam az Európai Unióban jellemző szolgáltatási színvonal értékeket is, így nemcsak
más szolgáltatókkal történő összevetésben, hanem egy szolgáltató esetében is hasznosítható
információk kaphatók.

6.2 A városi és térségi közlekedés járműveinek utasáramlási
jellemzőire vonatkozó hatásanalízise

Az utas minőségfogalmának kialakulásához döntő mértékben járul hozzá a járművek
kialakítása. Ideális esetben a városi és térségi közlekedésben a várakozási idők nem
jelentősek, az utas tehát a járművön tölti az utazási idő döntő többségét. A járművek
kialakítása ráadásul számos ellentmondó paraméternek kell hogy megfeleljen. A távolsági
közlekedésben az utazási sebesség és az ülőhelyek kényelme kerül előtérbe, a városi és térségi
közlekedésben elsősorban a megfelelő kapacitás és a gyors utas csere kap megfelelő prioritást.
Az ülőhelyek kényelménél fontosabb szempont az álló- és ülőhelyek megfelelő arányának
kialakítása, illetve az ülőhelyekről az ajtók elérhetősége. A térségi, és különösen a városi
közlekedésben a járművek használata a néhány perces, 1-2 megállóhelyet átfogó utazásoktól,
egészen a 30-45 perces utazásokig terjed. Különösen jellemző Magyarországon, számos
nyugati országgal ellentétben, hogy a korábban kialakított jó időbeli lefedettség és nagyon
kedvező ár miatt az utasok rövid távú utazásaik döntő többségén is a közforgalmú közlekedést
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részesítik előnyben a gyaloglással szemben.  A jármű belső kialakításának fontossága miatt
értekezésemben olyan módszert dolgoztam ki, amely alkalmas a városi és térségi közlekedés
járműveinek komplex utasforgalmi értékelésére. [32]

6.2.1 A vizsgálati mutatószámok ismertetése

Olyan mutatószámok kidolgozása célszerű, amelyek segítségével jól jellemezhetők a helyi és
környéki közlekedés járművei, és amelyek egzakt összehasonlítást tesznek lehetővé az egyes
járműtípusok között. Az értékelési tényezőket öt fontosabb csoportra célszerű bontani:

1. ajtók átbocsátó képessége, utascsere gyorsasága, ajtók kiosztása és elrendezése,
2. szűk keresztmetszetek aránya, elhelyezkedése a járművön,
3. ülések mennyiségi aránya, elhelyezkedése,
4. belső állóterek nagysága, mennyisége és elhelyezkedése a járműben,
5. kiugróan magas (csúcsórai) utazási igények kielégítésének minősége.

Ebbe az öt kategóriába 15 különféle minőségi jellemzőt lehet besorolni:
(0) jármű padlómagassága,
(1) ajtófelületek aránya,
(2) egy felszállósávra jutó maximális utasszám,
(3) felszállósáv kihasználási mutató,
(4) ajtótól távol eső területek mutatója,
(5) felszállás nehézségi foka,
(6) relatív ajtótávolsági mutató,
(7) szűk keresztmetszetek aránya,
(8) ülőhely kényelmi mutató,
(9) ülőhelyek egyenletességének szórása,
(10) utasáramlási aszimmetria,
(11) állóhelyek egyenletességének szórása,
(12) férőhely eloszlásának egyenetlenségi mutatója,
(13) kapacitás-tartalék,
(14) kapacitás-változás.

Ezen mutatók alkalmasak arra, hogy a járműre várakozástól a leszállási folyamatig elemezni
lehessen a járművek minőségét utasforgalmi szempontból. A mutatószámok alapján lehetőség
van egy komplex mutató képzésére is, amely az egyes járművek összehasonlítására
használható. Az ismertetésre kerülő mutatók a járművek használhatósága közötti
különbségeket kívánják számszerűsíteni. A vizsgálati szempontokhoz tartozóan tüntettem fel
a számítások módszerét.

6.2.1.1 Ajtók összes átbocsátóképessége, utascsere gyorsasága, ajtók kiosztása,
elrendezése
(1) A jármű padlómagassága alapvető kényelmi szempont az utasok számára. A járművek

ezen abszolút mutató alapján vethető össze, amelynek dimenziója [mm].

A legkisebb számérték a legkedvezőbb a helyi közlekedés esetén, térségi közlekedés
esetén is előnyt jelent a kisebb érték.

(2) Az utascsere gyorsaságát alapvetően a jármű hosszához viszonyított ajtó-darabszám,
illetve az ajtófelületek aránya a teljes utastér hosszához:
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100hossza ljesutastér te az
szélessége esajtók telj egyoldali ∗ [%]

A járműbe való be- és kiszállás annál gyorsabb, kényelmesebb, minél nagyobb ez az
érték.

(3) A jármű maximális befogadóképességét előre rögzített állóhelyfoglaltsággal szükséges
számolni. Ez jelen esetben négy álló utas egy m2-n. Az így kiszámolt értékhez kell
hozzáadni az ülőhelyek számát. Felszállósávon azt az előre meghatározott szélességű
sávot kell érteni, amelyet az utas használ a be- és kiszállás során. Jelenleg minimálisan
600 mm. Az utascsere gyorsaságát jellemzi az egy felszállósávra jutó maximális
utasszám:

zámaló sávok sli felszálaz egyolda
ségeogadóképesimális befmaxa jármű [utas/felszállósáv]

Értéke minél kisebb annál kedvezőbb.

(4) A mai követelményeknek megfelelő jármű esetében a felszállósávonként megengedhető
maximális utas: 24 utas/felszállósáv.

A felszállósáv kihasználási mutató:

100
állósávutas/felsz 24

lszállósávpessége/febefogadóké maximálisjármü  a
∗ [%]

Az utascsere gyorsaságát segíti a minél kisebb érték.

(5) Az utastér belseje, és az ajtók közötti távolság jelentősen hat az utascserére.

A kocsi ajtajainak középpontjából (a jármű szélességével nagyságrendileg megegyező)
2,5 m sugárral köríveket rajzolva jellemezhető az ajtótól távolabbra eső területek
nagysága. Minél hosszabb a félkörívek és a járműszekrény középvonalának
metszéspontjai közötti azon távolságok összege, amely a távol eső, a körívekkel nem
lefedett területeken vannak, annál kedvezőtlenebb a járműszekrény kialakítása.

Az ajtótól távol eső területek mutatója:

100
hossza ljesutastér te az

összhossza iközépvonal  térségeső távol
∗ [%]

Ez a mutató annál kedvezőtlenebb, minél nagyobb.
(6) Az ajtók átbocsátóképességére bevezethető egy mutatószám (a felszállás nehézségi

foka), amely abszolút értékben nem bír jelentéssel, de relatív mutatóként alkalmas a
járművek összehasonlítására. A felszállást három tényező befolyásolja:

a) az ajtók szélessége,

b) a jármű hosszirányában a mozgási lehetőségek (iránymutató),

c) az ajtókkal szemben mekkora tér áll rendelkezésre a szabad áramlásra
(akadálymutató).

Ennek megfelelően az ajtókeresztmetszetben „egyszerre” megjelenő utasok száma a
következő képlettel számolható ki:

tsz
amsz

szszszsz
asz *

2
1200

2
1200

1

*
600

+
[-],
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ahol

asz ajtószélesség (mm)

szsz1 a felszálló utas a kocsi belseje felé mozogva az egyik irányban milyen
széles szabad területen haladhat (mm)

szsz2 a felszálló utas a kocsi belseje felé mozogva a másik irányban milyen
széles szabad területen haladhat (mm)

amsz az ajtónál belépve milyen széles szabad sáv van (mm)

tsz az ajtónál a kocsi belsejének teljes szélessége (mm)

Az első tényező tehát azt mutatja meg, hogy hány fő tud egyszerre az ajtónál fellépni, a
második tényező, hogy milyen széles folyosókon tud a kocsi belseje felé haladni, a
harmadik tényező az ajtónál lévő akadályokat szűri ki – a kocsi szélességének mekkora
részét lehet utasáramlásra használni. Ajtónként kiszámolva és összegezve eredményezi
a felszállás nehézségi mutatót, a kiszámolt eredmény annál kedvezőbb, minél nagyobb.

(7) Az ajtók egyenletes elosztása segíti a megállókban várakozók kedvezőbb felszállási
lehetőségét, és ezzel csökkenthető a megállóhelyi tartózkodási idő. A relatív
ajtótávolság mutató:

100*
hossza ljesutastér te az

 távolságaátlagosközepének ajtók  az [%]

Értéke annál kedvezőbb, minél kisebb.

6.2.1.2 Szűk keresztmetszetek aránya, elhelyezkedése
(8) Két ember részére az ajtónál minimális szélességi méretként kétszer 600 mm-t célszerű

figyelembe venni. Értékelési szempont lehet, hogy a jármű belsejében milyen hosszon
található legfeljebb 1200 mm széles közlekedő terület. A szűk keresztmetszetek
aránya:

100
hossza ljesutastér te az

hosszaszakaszok  szélesebb nem nél-mm 1200 ∗ [%]

Az utasok kedvezőbb hosszirányú mozgását jelenti a mutató alacsony értéke.

6.2.1.3 Ülések mennyiségi aránya, elhelyezkedése a járműben
(9) Az ülőhely kényelmi mutató azt jelzi, hogy a közúti villamosvasút, autóbusz vagy a

városi közlekedés egyéb adott járművén egy ülésre hány négyzetméternyi felület jut.
Abszolút mutató. Segítségével meghatározható, hogy egy utas ülés mekkora területet
foglalhat el. Ez az ülőhelykényelmet jelentős mértékben meghatározza. A kényelmi fok
annál nagyobb minél nagyobb az egy főre jutó terület nagysága. Számítási módja:

számaülõhelyek 
tealapterüleülõhelyek [m2/ülés]

Az utasok kényelmes utazását jelzi a mutató magas értéke.

(10) Az ülőhelyek egyenletességének szórása az ülőhelyek egyenletes eloszlását hivatott
vizsgálni. Jelen számításban az egyes modulokban lévő ülőhelyek számának, és ezek
szórásának vizsgálata történik. A feltételezés az, hogy egy modulon (amelyeket csukló
választ el egymástól) belül az ülőhelyek eloszlása egyenletes. Amennyiben ez a
pontossági szint nem elegendő a finomítás tovább folytatható kisebb egységekre. A
mutató értéke annál jobb, minél kisebb az értéke. Számításának módja:
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( )

n

xx
n

i
i∑

=

−
= 1

2

σ ,

ahol

n: a járműben lévő modulok száma,

xi: az i-dik modulban levő ülőhelyek száma

x : az xi értékek átlaga

Az egyenletesség akkor valósul meg, ha a szórás kicsi.

6.2.1.4 Belső állóterek nagysága, mennyisége és elhelyezkedése a járműben
(11) Az utastérben az egyenletes utasáramlást befolyásolja az állóhelyek tagoltsága. A jármű

tengelyére nem szimmetrikus, de vele párhuzamosan elhelyezkedő téglalapok
hosszának a teljes utastér hosszához viszonyított aránya az utasáramlási aszimmetria:

100
hossza ljesutastér te az

hosszak  téglalapousszimmetrik nem a
∗ [%]

Az utasok jármű hosszában történő mozgását az aszimmetrikus elrendezés gátolja, így a
mutató akkor kedvező, ha értéke kicsi.

(12) Az állóhelyek egyenletességének szórása az állóhelyek egyenletes eloszlását hivatott
vizsgálni. Jelen számításban az egyes modulokban lévő állóhelyek számának, és ezek
szórásának vizsgálata történik. A feltételezés az, hogy egy csuklókkal elválasztott
modulon belül az állóhelyek eloszlása egyenletes. Amennyiben ez a pontossági szint
nem elegendő a finomítás tovább folytatható kisebb egységekre. A mutató értéke annál
jobb, minél kisebb az értéke. Számításának módja:

( )

n

xx
n

i
i∑

=

−
= 1

2

σ ,

ahol
n: a járműben lévő modulok száma

xi: az i-dik modulban levő állóhelyek száma

x : az xi értékek átlaga

Az egyenletesség akkor valósul meg, ha a szórás kicsi.

(13) Férőhely eloszlásának egyenetlenségi mutatója: jelzi, hogy a férőhelyek a járművön
belül mennyire egyenletesen helyezkednek el. Minél magasabb az értéke, annál
egyenletesebben helyezkednek el a férőhelyek a járművön belül. Relatív mutató.
Számításának módja:

ülőhelyek egyenletességének szórása * ülőhelyek aránya + állóhelyek
egyenletességének szórása * állóhelyek aránya,

ahol az

ülőhelyek aránya = ülőhelyek száma / férőhely

állóhelyek aránya = állóhelyek száma / férőhely
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Egyenletes férőhelyeloszlás akkor valósul meg, ha ez a mutató minél kisebb értéket
vesz fel.

6.2.1.5 A kiugróan magas (csúcsórai) utazási igények kielégítésének minősége
A csúcsterhelés értékelésének egyik megközelítési módja az egy felszállósávra jutó
maximális utasszám, 24 utas/felszállósáv. Ebből az értékből kiindulva meghatározható a
kapacitás-tartalék, és a kapacitás-változás.

(14) A kapacitás-tartalék a 4 fő/m2 álló utas norma figyelembe vételével:

erületállóhely t
ülõhely - ávszámfelszállós  utas max. jutó ávrafelszállósegy ∗ [fő/m2]

Minél magasabb a mutató értéke, annál kedvezőbb minősítésű a jármű.

(15) A kapacitás-változás a maximálisan egy felszállósávra jutó utasszámból számított
utasterhelés és a befogadóképesség összevetése:

100*
pességbefogadóké tényleges

pességbefogadóké  tényl.- ávszámfelszállós  utas max. jutó ávrafelszállósegy ∗

[%]
A mutató annál kedvezőbb, minél nagyobb.

6.2.2 Az elvárások a vizsgálati szempontok alapján

A városi közlekedés járműveire vonatkozóan léteznek előírások [1], azonban ezek nem
nevezhetők modernnek. Jó néhány előírás született amely szabályozza a városi közlekedés
járműveire előírandó paramétereket pl.: [2] azonban ezek tervezet formájában maradtak. Ezért
ezen fejezet megírásakor a nemzetközi gyakorlatban előforduló példákat, előírásokat, illetve
járműbeszerzési pályázati kiírások anyagaiban leírt jellemzőket használtam. Az ezek alapján
megfogalmazódó általános ajánlások a következők:

6.2.2.1 Ajtók összes átbocsátóképessége, utascsere gyorsasága, ajtók kiosztása,
elrendezése
Gyors és biztonságos utascserét biztosító széles ajtók legyenek. Biztosítani kell az egyoldalon
egy perc alatt történő evakuálást. Egy felszállósávra maximum 24 utas juthat. Olyan
elrendezést kell biztosítani, amely a legjobb feltételeket adja a megállóhelyi rövid
tartózkodási időre.

Kétsávos, nyitott ajtóknál felszállósávonként minimum 600 mm szabad nyílást kell
biztosítani. Két felszállósávnál több egy ajtónyílásban akkor sem fogadható el, ha az
ajtónyílás eléri az 1800 mm-t. Gyermekkocsi vagy kerekesszék számára tervezett ajtóknál
min. 1200 mm ajtónyílás szükséges. Az ajtók nyitási és zárási ideje akadálymentes
működéskor maximum 3 s lehet.

A jármű hossza mentén az ajtók minél egyenletesebben, vasúti járművek esetén a két oldalon
a centrális tükrözés szabálya szerint helyezkedjenek el.

6.2.2.2 Szűk keresztmetszetek aránya, elhelyezkedése
Megfelelően széles közlekedési folyosóval biztosítani kell az utaseloszlás lehetőségét a jármű
hosszában. A járműveknek minimum 700 mm folyosószélességgel kell rendelkeznie. Ülő utas
a folyosó hasznos szélességét nem csökkentheti.
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A kapaszkodók nem akadályozhatják az utasok mozgását. Az ajtóknál lévő kapaszkodók a
gyors utascserét segítsék elő, a nagyobb csomaggal közlekedők akadályoztatása nélkül.

6.2.2.3 Ülések mennyisége, aránya, elhelyezkedése a járműben
A tényleges befogadóképességre vetítve legalább 20% fix ülőhelyet kell biztosítani. Alkalmas
terekben az utasáramlás feltételeinek rontása nélkül néhány lehajtható ülés is elhelyezhető.
Fix ülések csak hosszirányba nézően alkalmazhatók, amelyek között legalább 700 mm széles
utasközlekedő folyosót kell biztosítani, a megfelelő utasáramlás biztosítása érdekében.

Városi közlekedési járműveknél megengedett, térségi közlekedésben alkalmazott járműveknél
ajánlott a 2+2-es üléselrendezés. Városi közlekedésben jellemzően a 2+1-es üléselrendezést
kell alkalmazni (speciális helyeken – pl. ajtók közelében – megengedett az 1+1-es
üléselrendezés).

6.2.2.4 Belső állóterek nagysága, mennyisége és elhelyezkedése a járműben
A városi és térségi közlekedésben több helyen a megállóhelyek csak a peronvégeken
közelíthetők meg, így az utasok nagy része a járművégeken lévő felszálló ajtókon érik el az
utasteret. A belső kialakítással ösztönözni kell az utasokat, hogy ne az ajtókban
zsúfolódjanak, hanem a jármű belsejében utazzanak. Megfelelően széles közlekedési
folyosóval biztosítani kell az utaseloszlás lehetőségét a jármű hosszában. Az utastér jól
áttekinthető, az ottfelejtett tárgy pedig lehetőleg könnyen észrevehető legyen.

A járműveken belül célszerű több kerekes szék és babakocsi elhelyezhetőségét megoldani
(legalább 2 db), valamint az ilyen területek megközelíthetőségét biztosítani. A járműveknek
alkalmasnak kell lenni az üzemeltető utazási feltételei szerinti kézipoggyászok és tárgyak
szállítására is.

6.2.3 Az egyes járművek összehasonlításának lehetőségei

Az egyes mutatók értékelése kétféleképpen történhet:

1. értékelési módszer:

Az egyes járművekre számított értékből kivonható a legjobb értéket (ami az
összehasonlítandó értékek közül a legnagyobb vagy a legkisebb, attól függően, hogy az adott
értékelési mutatónál a minimális, vagy a maximális érték a legjobb), és ezt elosztható az
egyes járművekre számított értékkel. Így egy százalékos adatot kapunk, amely megmutatja,
hogy az adott értékelési mutató szerint legjobb járműhöz képest (melynek értéke 0%), hány
százalékkal rosszabb értéket kapott az éppen vizsgált jármű. Mivel a mutató relatív, tehát a
járműveket egymással hasonlítja össze, ezért mindig van egy legjobb változat 0%-os értékkel.

A kapott százalékos eltéréseket 0-tól 5-ig pontozzuk a következőképpen:
     0 –  10% 5
10,1 –  20% 4
20,1 –  30% 3
30,1 –  40% 2
40,1 –  50% 1
50,1 –100% 0

A fentebb leírtakból következik, hogy minden mutató esetén lesz 5 ponttal jelölt jármű. Ha
egy jármű az adott értékelési mutató alapján a legjobb járműhöz képest több, mint 50%-os
hátrányban van, akkor az adott járművet 0 ponttal értékeljük.

2. értékelési módszer:
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A pontozással történő értékelés során egyes mutatók esetében 6-8%-os eltérések sem jelennek
meg bennük, más esetekben viszont már 1-2%-os különbség is pontváltást eredményez. Ezen
problémák kiküszöbölésére létrehozható egy viszonyszám, amelynek az értéke 0..1-ig
terjedhet. Ez a viszonyszám is az adott értékelési mutató szerinti legjobb járműhöz viszonyít
(melynek értéke 1). Amennyiben az adott mutató esetében a legnagyobb érték a legjobb, az
egyes járművekre számított értékeket a legjobb (maximális értékű) járműre számított értékkel
osztjuk el. Ha az adott mutató esetében a legkisebb érték a legjobb, akkor ezt a legjobb
(minimális) értéket osztjuk az egyes járművekre jellemző értékekkel. Így minden esetben a
legjobb érték az 1, a többi érték pedig ennél kisebb, de 0-nál nagyobb érték lesz.

Ezen mutatók segítségével megállapítható, hogy utaskényelmi szempontból mely jármű felel
meg leginkább az utasok igényeinek. Természetesen az üzemeltetőnek ennél többféle
paramétert kell figyelembe vennie a járművek beszerzésekor példaként csak a járművek árát,
gazdaságosságát, karbantarthatóságát említve; azonban az utasok kényelmének elemzésére a
fenti módszer jól használható. A kétfajta értékelési módszerre a 8. mellékletben található
példa.

6.2.4 Összefoglaló megállapítások

A módszer alkalmas arra, hogy a városi és térségi közlekedésben alkalmazott járművek
utaskényelmi szempontból összehasonlíthatók legyenek. A számolások során fel-, leszállás
valamint a járműben történő elhelyezkedés valamennyi paraméterének vizsgálatára sor kerül.
Az módszer elsősorban azt értékeli, hogy az utasok milyen módon közelíthetik meg a jármű
ajtajaitt, és a jármű belső kialakítása mennyire segíti elő az utasok egyenletes elhelyezkedését
a járművön belül, különös tekintettel a segítséggel élőkre és a gyermekkocsit használókra.
Meghatároztam az egyes jellemzőkre elvárható minimális értékeket a szakirodalmi adatok
figyelembe vételével, majd összesen 15 számszerűsíthető minőségi jellemzőt alakítottam ki.
A 15 paraméterből egy összetett mutatószám kialakítására kétféle eljárást alkottam meg,
figyelembe véve azt, hogy az egyes mutatóknál a minimális, más mutatóknál pedig a
maximális érték a legjobb. A módszertan verifikációja konkrét példán keresztül történt,
amelyben két villamos járműtípus értékelésére kerül sor.



80

7. Utas-elégedettség vizsgálat a budapesti közforgalmú
közlekedésben
A budapesti közforgalmú közlekedés minőségi jellemzőinek felmérésére utas-elégedettség
vizsgálatot végeztem. A mérés célja az utasok általános véleményének megismerése volt
néhány nagy forgalmú viszonylaton, illetve csomópontban. A mérések során a nagyszámú
utas megkérdezésére törekedtem. A mérések kérdezőbiztosok segítségével történtek: ők tették
fel a kérdéseket, és jegyezték le az osztályzatokban adott válaszokat. A mérések segítségével
nyílik lehetőség az érzékelt minőség megismerése, ezáltal pedig a nyújtott és érzékelt
minőség összehasonlítására.

7.1 A minőségre vonatkozó információk beszerzésének módja

7.1.1 Időbeli paraméterek

Az utas-kikérdezések a következő időpontokban történtek: 2002. október 17-én, és 25-én,
illetve november 7-én a délelőtti órákban (8:30-tól 9:30-ig, illetve 10:30-tól 11:30-ig). A
mérések folytatására egy, illetve két év múlva került sor: 2003. október 16-án és 17-én, illetve
2004. október 14-én, 15-én és 21-én ugyanebben az időintervallumban. A kikérdezést a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közlekedési szakos hallgatói végezték. A
mérések egy, illetve két év múlva történő folytatásának több oka is volt: egyrészt meg
kívántam vizsgálni, hogy egy-egy év elteltével van-e eltérés az utasok véleményében;
másrészt a kikérdezések számát növelni volt célszerű.

7.1.2 Térbeli paraméterek

A 2002,  2003-ban történt mérések főbb helyszínei: Batthyány tér, Boráros tér, Közvágóhíd,
Örs vezér tere, Mester utca, Üllői út – Ferenc körút kereszteződése és Móricz Zsigmond
körtér. Ezeken a helyszíneken kívül 1-2 fő segítségével történt kikérdezés a Fővám téren, a
Margit híd budai hídfőjénél, a kőbánya-kispesti metró-végállomáson, illetve a Kosztolányi
Dezső téren. Egy-egy viszonylatot több helyszínen is mértek. Ennek előnye, hogy az egyes
vonalakról kapunk több adatot. Az időpontokat és a mérés helyszíneit a 9. melléklet
tartalmazza.

A kikérdezések során a jelentősebb, több viszonylat találkozásánál lévő csomópontok
kerültek felmérésre. A lemérendő viszonylatokat az adott csomópont határozta meg. (Ezért
maradtak ki mindenféle szándékosság nélkül a trolibuszok a kikérdezésből.) Metró esetében
csak egy alkalommal került sor mérésre egy végállomáson (Kőbánya-Kispest), ugyanis a
rövid követési időköz miatt nem lehetséges az utasok probléma mentes megkérdezése.

2004-ben az előző mérések tapasztalatait felhasználva a mérés néhány paramétere
módosításra került. A hallgatóknak 20 utast kellett megkérdezniük, és a méréseket megadott
viszonylatok köré csoportosítottam. Így a mérések több helyszínen zajlottak, aminek előnye,
hogy az egyes megadott viszonylatokat részletesebben vizsgálhattuk, hátránya azonban az,
hogy a mérés szervezhetősége, és felügyelete nehezebbé vált.

7.1.3 A végrehajtás módja

Valamennyi mérést végző hallgatónak 15, később 20 utast kellett megkérdeznie. Gyakorlati
okokból a járműre várakozó utasok megkérdezése mellett döntöttem. A járműről leszálló
utasok megkérdezése nem kivitelezhető, az ő válaszadási hajlandóságuk nagyon alacsony. A
járművön való kérdezés is felmerült lehetséges kikérdezési módként, azonban a járművek
esetleges zsúfoltsága esetén az utasok megkérdezése, valamint utazás közbeni válaszok
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Autóbusz
20%

Villamos
56%

HÉV
23%

Metró
1%

rögzítése nem megoldható. A kikérdezés eredménye igazolta a döntést, a megkérdezettek
kevesebb mint 5%-a utasította el a válaszadást.

A kérdőíven a járműre várakozó utasoknak 1-től 5-ig kellett osztályozniuk az éppen általuk
igénybe venni kívánt járatok minőségi paramétereit. Az 5 osztályzat jelentette a nagyon jó,
kényelmes, tiszta stb. minősítést, az 1 osztályzat pedig a nagyon rossz, kényelmetlen, koszos
megoldást.

Az utasoknak összesen 13 kérdésre kellett választ adniuk. A minőségi paramétereket négy
csoportra bontottam:

• megállóhelyre vonatkozó kérdések:
− megállóhely tisztasága,
− információk a megállókban (menetrend, térkép stb.),
− megállóhely általános kialakítása (megközelíthetőség, ülőhelyek,
peronmagasság, esőbeálló, grafiti stb.),

• járművekre vonatkozó kérdések:
− járművek tisztasága,
− járművek kialakítása (ülőhelyek, kapaszkodók, világítás),
− fel- és leszállási kényelem,
− információk a járművön belül,
− információk a járművön kívül (viszonylatszám, végállomás stb.),

• a jármű személyzetére vonatkozó kérdés:
− személyzet udvariassága (járművezetők, ellenőrök stb.),

• általános megítélés:
− közlekedés biztonsága,
− követési idők,
− zsúfoltság,
− biztonság a kellemetlen utasoktól a megállóban.

Ez nem fedi le a közforgalmú közlekedés valamennyi minőségi paraméterét, azonban
általános elemzéshez elegendőek. Mivel az utasok elsősorban a várakozás idejükben
válaszoltak ezekre a kérdésekre, a hallgatóknak a következő jármű érkezéséig volt
lehetőségük az utas kikérdezésére, a jármű megállása előtt a kérdőív kitöltését be is kellett
fejezniük. Tehát csak akkor kezdtek el megkérdezni egy utast, ha azt nagy valószínűséggel be
is tudták fejezni a jármű elindulásáig. Ezért az elkészítés során törekedni kellett a könnyen
érthető, és megválaszolható kérdésekre, valamint a tömörségre.  Ennek érdekében bizonyos –
kevésbé lényeges – minőségi paraméterekre vonatkozó kérdések nem kerültek a kérdőívbe,
illetve más paraméterekkel összevonva szerepeltek (10. melléklet). [49]

15. ábra: A mérések számának alágazatonkénti megoszlása
és százalékos aránya

A kérdőívről egy kérdés hiányát mindenképpen meg
kell említeni, ez pedig a hálózati lefedettség kérdése.
A térbeli ellátottság ugyanis az időbeli lefedettség
mellett a legfontosabb minőségi kritérium. Mivel
azonban a mérés adott megállóhelyen történt, és az ott

közlekedő viszonylatra vonatkozott, ezt a kérdést nem látszott célszerűnek feltenni. [73]

A méréssorozat során 3127 értékelhető adat keletkezett. A mérések darabszámának
alágazatonkénti megoszlását a 15. ábra mutatja be.

Alágazat Darabszám

Autóbusz 612

Villamos 1770

HÉV 725

Metró 20

Összesen 3127
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7.2 A mérésekből levonható általános következtetések:
Az egyes utasok által adott osztályzatok átlagai tág tartományban mozogtak: a legjobb átlag
5,0 volt, a legrosszabb pedig 1,46. Ez azt jelzi, hogy abszolút elégtelen értékelést egyik
esetben sem kapott a közlekedési eszközök minősége. Az utasok által adott osztályzatok
összesített átlaga 3,21 volt, tehát az utasok közepesnél valamivel jobbra minősítették a
fővárosi tömegközlekedéssel történő utazások minőségét.

Ha az összes adatot együtt vizsgáljuk, akkor az utasok által adott osztályzatok alapján a
legjobb átlagot a közlekedés biztonsága kapta a megkérdezett viszonylatok esetében (13.
táblázat).

Szintén „jó” (3,57) osztályzatot kaptak a járművön kívüli információk. Ebben nyilvánvalóan
szerepe van annak, hogy évek óta ugyanazt a viszonylatjelzési rendszert használják az egyes
alágazatoknál. Ebben csak az újabban beszerzett autóbuszok viszonylat-jelzése hozott némi
változást, azonban ezt is a meglévő információs rendszerhez igazították. A jelenlegi rendszert
az utasok megszokták, ilyen esetben még egy kevésbé jól megtervezett rendszerrel is jó
eredmények érhetők el.

Sorsz. Minőségi paraméter Átlag

1 Közlekedés biztonsága 3,65

2 Információk a járművön kívül 3,57

3 Járművek kialakítása 3,47

4 Információk a járművön belül 3,47

5 Információk a megállóban 3,41

6 Fel- és leszállási kényelem 3,21

7 Megállóhely általános kialakítása 3,18

8 Személyzet udvariassága 3,16

9 Járművek tisztasága 3,06

10 Követési idők 3,04

11 Biztonság a kellemetlen utasoktól 2,93

12 Megállóhely tisztasága 2,84

13 Zsúfoltság 2,68

13. táblázat: A minőségi paraméterek sorrendje, valamennyi közlekedési alágazat esetében.

Ezt követően, már nem a jó kategóriába tartozóan, de még 3-as feletti átlagot kapott a
járművek kialakítása (3,47) és az információk a járművön belül (3,47). Ebből az a
következtetés vonható le, hogy a járművek belső kialakítása alapvetően megfelel az utasok
elképzeléseinek. Ennek pedig az lehet az oka, hogy hosszú évek óta használt, és az utasok
által jól ismert járműveket használ Budapesten a közlekedési vállalat. Az ülőhelyek száma
sok viszonylaton sajnos nem elegendő, azonban a jelenlegi helyzetben fontosabb az
utaslemaradások elkerülése, ez pedig a kisebb ülőhelyszám esetében könnyen megoldható.
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A járműveken belüli információkat is megfelelő szintűnek értékeli az utazóközönség. A
járművön belül a megállóhelyeket és átszállási kapcsolatok tartalmazó statikus tábla (táblák)
található meg. Statikus információ még a díjszabás is, amely szintén minden járművön
megtalálható. A járművezető feladata minden esetben a megállóhelyek előtti akusztikus
tájékoztatás is. Ez a járművek többségén megfelelően működik, azonban a rendszeres utas
ennek meglétét vagy hiányát valószínűleg nem érzékeli. A korszerűbb járművek esetén pedig
az utastérben elhelyezett dinamikus vizuális, illetve hangos utas tájékoztató berendezés került
beépítésre.

Az ötödik a megállóban található információk minősége (3,41). A megállóhelyeken
alkalmazott statikus információs rendszert az utazóközönség megfelelőnek tartja. Ezeken a
legfontosabb információk megtalálhatóak (megállóhely neve, a megállóhelyet érintő
viszonylatok száma, azok útvonalai, megállóhelyei, megállóhelyek közötti átlagos menetidők,
indítási időpontok, illetve időközök a végállomásokról). Ezeket a tapasztalatok szerint a BKV
Rt. megfelelő módon karbantartja, hiányos vagy olvashatatlan információs panelekkel
gyakorlatilag nem találkozhat az utas.

Ezt a paramétert követi a fel- és leszállás kényelme (3,21-es átlag). Vannak olyan járművek,
amelyeknek a fel- és leszállási kényelme jó: szélesek a felszálló sávok, alacsonyak a lépcsők
(pl. IK 415, 435-ös sorozat, T5C5 villamos stb.). De régóta hiányoznak a fővárosból az
alacsony padlós járművek. Az autóbuszok esetében csak az IK 412-es sorozat (amelyek
néhány példányánál egyéb műszaki problémák vetődtek fel) alacsony padlós, illetve a
mérésben még nem szereplő Volvó autóbuszok; a villamosok között pedig jelenleg egyetlen
alacsony padlós jármű sincs.
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16. ábra: A minőségi paraméterekre adott átlagos osztályzatok

Sorrendben a hetedik a megállóhelyek általános kialakítása: 3,18-as átlaggal. Ez az összesen
13 ismérv közül a középső helyet foglalja el. A fővárosi megállókat ugyan érheti kritika, főleg
a peronszélességek tekintetében, azonban minden megállóban biztosítottak a kulturált
várakozás feltételei, és a megállók többségében esőbeálló is található, néhány ülőhellyel. A
megállók mindegyike jól megközelíthető az utasok számára. Azonban néhány esetben sajnos
új építésű megállóhelyeknél is találkozunk rossz megoldásokkal: az utasforgalomhoz képest
keskeny peronokkal, és a mozgást akadályozó esőbeállókkal. A nyolcadik helyet a személyzet
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udvariassága foglalja el (3,16). Ennek a kérdésnek a megítélése nem egyszerű az utas
részéről, hiszen általában nem kerül kapcsolatba a jármű vezetőjével.

A járművek tisztasága 3,06-os átlagot kapott, annak ellenére, hogy a járműveit a Budapesti
Közlekedési Részvénytársaság meglehetősen tisztán tartja. Jellemzően csak csapadékos
időben fordul elő, hogy a járművek külső felülete szennyezett. A járművek belső terét pedig
naponta takarítják. Ezen a területen tehát jobb marketing tevékenységet lenne célszerű
kifejtenie a közlekedési vállalatnak.

Alig valamivel kevesebb (3,04) pontot kapott követési idők kategóriája. Ezzel tehát az utasok
nem teljesen elégedettek. A kérdésfeltevés helyéből és idejéből adódóan erre a kérdésre az
átlagosnál rosszabb osztályzatokat kaptak az adatfelvételt végző hallgatók, hiszen a várakozó
utas mindig elégedetlen a követési idővel.

A „kellemetlen” utasokkal kapcsolatos biztonságérzet jóval a közepes átlag alatt teljesített az
utasok körében (2,93). Vagyis az utasok nem minden esetben tolerálják az őket esetleg
megszólító, ápolatlan utasok jelenlétét. A metrórendőrség, illetve a jelentősebb
végállomásokon megtalálható biztonsági szolgálat segítségével javult a helyzet ezen a terülten
is.

A megállóhelyek tisztaságát még rosszabbul értékelték az utasok (2,84). Ennél a paraméternél
is figyelembe kell venni, hogy az utasok véleménye nem feltétlenül tükrözi a valóságot,
azonban megfelelő marketing stratégiával ezen a paraméteren javítani lehet. (Különösen
akkor, ha ez az utasok viselkedését is pozitívan befolyásolja.)
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17. ábra: Az egyes jellemzőkre adott osztályzatok darabszáma
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Átlag: 2,837 3,41 3,185 3,063 3,472 3,209 3,471 3,568 3,161 3,655 3,04 2,684 2,932 3,207

Szórás: 0,974 1,067 1,032 1,008 0,930 1,032 1,047 1 1,149 0,951 1,044 1,077 1,107 1,032

Relatív szórás: 0,343 0,313 0,324 0,329 0,268 0,322 0,302 0,28 0,364 0,26 0,343 0,401 0,377 0,325

Átlagtól való
eltérés 0,762 0,896 0,839 0,78 0,786 0,847 0,893 0,845 0,942 0,788 0,809 0,912 0,874 0,844

Csúcsosság: -0,32 -0,41 -0,52 -0,501 -0,159 -0,53 -0,59 -0,39 -0,75 -0,11 -0,59 -0,76 -0,71 -0,488

Módusz: 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3

14. táblázat: Az egyes minőségi tényezőkre vonatkozó statisztikai jellemzők

A legrosszabb 2,68 átlagot a járművek zsúfoltságára vonatkozó kérdés kapta. Ez
mindenképpen megfontolandó, hiszen egyrészt ez egy objektíven is mérhető paraméter,
másrészt pedig viszonylag egyszerű módon a járatgyakoriság növelésével lehet javítani a
paraméteren. Természetesen ez nem feltétlenül olcsó, de mindenképpen jó körülhatárolható
módja az utasok megtartásának, illetve esetleg új utasok megnyerésének. Az egyes minőségi
paraméterekre adott átlagos osztályzatokat a 16. ábra mutatja be.

Az egyes kérdésekre adott osztályzatok darabszámai a 11. mellékletben láthatók. A
legtöbbször szereplő osztályzat a válaszok között a közepes volt. Ebből 13409 volt. A
jellemzőnként adott osztályzatok közül szintén a közepes szerepel a legtöbbször: a
megállóhely tisztaságára 1304 utas adott közepes osztályzatot. A jó osztályzattal 12543
esetben ismerték el valamelyik jellemző minőségét a válaszadók. Elégséges 7629-szer
szerepelt a válaszok között; ezután következik a legjobb osztályzat 4406 db, majd az elégtelen
2664 esetben. Az egyes minőségi jellemzők vonatkozásában az elégtelen szerepelt
legkevesebbszer: a közlekedés biztonságára mindössze 63 megkérdezett adott elégtelent. Az
egyes eredményeket a 17. ábra mutatja grafikus formában.

Az egyes minőségi jellemzőkre vonatkozó statisztikai mutatókat a 14. táblázat mutatja be. A

szórás értékek ( )
1

2

−

−∑
n

xx minden esetben 1 körüli értéket mutatnak (átlaguk 1,032), tehát az

egyes értékek az átlagoknál 1 jeggyel rosszabbat, vagy jobbat kaphattak jellemzően. A relatív
szórás a szórások nagyságát az átlagos értékhez viszonyítja. A legkisebb relatív szórás érték a
közlekedés biztonsága esetében adódott, ott ez az érték 0,260. Ennek az oka az, hogy az
utasok általában jó osztályzatot adtak erre a jellemzőre. A legnagyobb szórásérték pedig 0,401
a zsúfoltság értékénél adódik. Ezt tehát elég változatosan ítélték meg a válaszadók, (az
abszolút szórása a harmadik legnagyobb), de ennél a jellemzőnél a legalacsonyabb az
átlagérték, ezért adódott a legmagasabb relatív szórás.

Az átlagtól való eltérés az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja
ki. Képletben: ∑ − xx

n
1 . Ennek legkisebb értéke a megállóhelyek tisztasága estén 0,762.
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Legnagyobb értékét pedig a személyzet udvariassága esetén kapta (0,942). Ez a jellemző azt
mutatja tehát, hogy a személyzet udvariassága esetében volt a legnagyobb különbség az egyes
válaszadók feleletei között.

A csúcsosság segítségével azt kívántam megvizsgálni, hogy a normális eloszláshoz képest
hogyan térnek el a válaszok. A pozitív értékek csúcsos, a negatív értékek pedig a normális
eloszlású görbénél laposabb eloszlást jelentenek. Mivel a 14. táblázat adatai alapján
valamennyi érték negatív ezért a viszonylag lapos eloszlást kapunk.

A módusz egy adott sokaságra jellemző statisztikai tényező, azt mutatja meg, hogy melyik
érték fordul elő leggyakrabban az alapsokaságban. Ez mind a 13 minőségi paraméter esetében
3, illetve 4 osztályzat.

Az utas kikérdezés eredményeit háromféle módon látszott célszerűnek felbontani:
• alágazatok szerint,
• a viszonylatok városközponthoz viszonyított helyzete szerint (városközponton

átmenő, körirányú, sugárirányú), illetve
• járműtípusokra bontva

Az alágazatok szerinti bontásnál a mérés paramétereiből adódóan az autóbuszokat, a
villamosokat és a HÉV járműveket vizsgáltam.

7.3 Az érzékelt minőség alágazatok szerinti vizsgálata
Az alapsokaságot alágazatok szerint felbontva az egyes minőségi jellemzőkre számított
átlagértékek a 15. táblázat, grafikus formában pedig a 18. ábra mutatja be.

A minőség paraméterekből egyértelműen megállapítható, hogy a legjobb minősítést a HÉV
kapta. A 13 felmért paraméter átlagát tekintve ez a közlekedési alágazat tekinthető a
legkényelmesebbnek. Az egyes minőségi ismérveket tekintve pedig elmondható, hogy nyolc
paraméter tekintetében az osztályzatok átlaga megelőzi a másik két ágazatét.
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Autóbusz 2,795 3,33 3,149 3,0734 3,4751 3,193 3,433 3,605 3,145 3,68 3,003 2,782 2,967 3,202

Villamos 2,835 3,282 3,156 2,99 3,3219 3,04 3,256 3,585 3,07 3,693 3,287 2,509 2,869 3,146

HÉV 2,954 3,655 3,217 3,1588 3,482 3,213 3,61 3,523 3,203 3,689 3,185 2,64 2,899 3,264

Összes 2,84 3,41 3,18 3,063 3,472 3,21 3,47 3,57 3,16 3,65 3,04 2,68 2,93 3,207

15. táblázat: Az egyes minőségi jellemzők átlagértékei alágazatok szerinti felbontásban
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18. ábra: A minőségparaméterek átlagos értékei alágazatok szerinti felbontásban.

Jelentősebb előnye (0,1 meghaladó) három paraméter esetében van a többi alágazathoz
képest: az egyik az információk a megállóban (itt jelentős előnye van), a másik az
információk a járművön belül, a harmadik pedig a megállóhelyek tisztasága. A megállókban
lévő információk esetében a jobb minősítésben szerepe van annak, hogy minden egyes
megállóban ki van függesztve az összes megállóra vonatkozó menetrend, és menetrendi
változás.

A szentendrei HÉV vonalán pedig a megállóhelyeken dinamikus utastájékoztatási rendszer is
található. A járműveken belül is megtalálhatók a legfontosabb információk: megállóhelyek
felsorolása, vonalhálózati térkép, díjszabás. Ezenkívül a hangos utastájékoztatás a metró
közlekedéshez hasonló színvonalat ért el. A HÉV közlekedés mindössze egy tényező: a
járművön kívüli információk esetén kapott rosszabb minősítést az autóbusz és villamos
alágazatokhoz képest. Bár az átlagos hátrány néhány századnyi, azonban a valós viszonyokat
jól tükrözi: a szerelvényeknek kizárólag a két végén van lehetőség utastájékoztatásra, és ez is
nehezen olvasható. Ha az utas a szerelvény oldalán szeretne a vonat végállomásáról
tájékozódni ezt nem tudja megtenni.

A villamos és autóbusz alágazatok esetében az egyes minősítési értékek közt nincs jelentős
különbség. 0,2 meghaladó különbség csak két esetben van. A követési idők esetén a
villamosok 3,29 értékéhez képest az autóbuszok 3,00 értéket kaptak. Ez annak köszönhető,
hogy a villamosok nagy forgalmú vonalakon közlekednek, ezért biztosítható a rövid követési
időköz. A legkisebb szállítókapacitású jármű az autóbusz, kisforgalmú viszonylatokon viszont
a kapacitás csökkentésének legegyszerűbb módszere a menetsűrűség csökkentése. A
zsúfoltság esetén viszont az autóbuszok minősítése 0,27 jobb. Tehát a villamos közlekedés
esetében a követési időt jobbnak tartják az utasok, mégis a villamosok zsúfoltabbak.
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7.4 Az érzékelt minőség vizsgálata városközponthoz viszonyított
helyzet szerint

Mivel az egyes viszonylatokkal szemben támasztott követelmények eltérnek aszerint,
hogy az egyes vonalak a város centrumához képest hogyan helyezkednek el, ezért
megvizsgáltam a válaszokat az igénybe vett viszonylattípus szerint. Három kategóriát
különböztettem meg:

• városközponton átmenő
• körirányú
• sugárirányú viszonylatok.

A városközponton átmenő viszonylatoknak nagy gyakorisággal, vonzó megjelenéssel kell
rendelkezniük, de nem szükséges a magas ülőhely-arány, valamint kevésbé fontos minőségi
jellemző a meghirdetett menetrend szerint történő indítás. Ezeket a járatokat széleskörű
információkkal kell ellátni mind a megállóhelyeken, mind pedig a járműveken. A
városközponton áthaladó járatoknál elengedhetetlen az idegen nyelvű információ szolgáltatás
is, hiszen nagy valószínűséggel ezeket a járatokat nem rendszeres külföldi utasok is nagy
számban használják.

A sugárirányú viszonylatoknál a követelmények egy része szinte ellentétes az előbb
felsoroltakkal: nem szükséges a nagy gyakoriság, viszont követelmény a meghirdetett
menetrend szerinti közlekedés. Célszerű minél több ülőhelyet biztosítani az utasoknak, hiszen
az utazási távolságok rendszerint nagyobbak, mint a városközponton áthaladó járatok
esetében. A különböző információ szolgáltatások jelentősége is kisebb, hiszen az egyes
járatokat általában rendszeres utazók használják.

A körirányú viszonylatok rendszerint a fentebb említett viszonylattípusokat kötik össze.
Ezekkel a viszonylatokkal szemben támasztott követelményeket meghatározza az, hogy a
városközponthoz milyen közelségben helyezkednek el. Rendszerint sok utast szállítanak, a
viszonylathossz általában nagy, de az utazási hosszak rövidek. Az átszállási pontoknál
lökésszerű terhelések érik. A minőségparaméterek szempontjából vizsgált viszonylatok
városközponthoz viszonyított helyzete szerinti csoportosítást a 16. táblázat mutatja. A HÉV-
ek jellegükből adódóan a sugárirányú viszonylatokhoz tartoznak, ezért ez a táblázatban nem
került feltüntetésre.

Az egyes minőségi jellemzők átlagértékei a városközponthoz viszonyított helyzetük szerinti
felbontásban a 17. táblázatban láthatók.

Villamos Autóbusz

Városközponton átmenő 2, 18, 19, 41, 47, 49, 61 7-es buszcsalád,15, 86

Körirányú 1, 3, 4, 6, 24, 69 103

Sugárirányú 17, 28, 30, 37, 42, 52, 59 3, 6, 23, 27, 40, 53, 54, 99, 153

16. táblázat: A vizsgált viszonylatoknak városközponthoz viszonyított helyzete szerinti
csoportosítása
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Városközponton
átmenő 2,939 3,429 3,207 3,0575 3,387 3,165 3,454 3,571 3,236 3,565 3,044 2,458 2,86 3,182
Körirányú 2,727 3,165 3,178 2,8286 3,2659 2,892 3,156 3,534 2,91 3,635 3,248 2,635 2,824 3,077
Sugárirányú 2,845 3,456 3,191 3,1191 3,5306 3,293 3,54 3,57 3,193 3,672 2,994 2,77 2,977 3,242
Összes 2,84 3,41 3,18 3,063 3,472 3,21 3,47 3,57 3,16 3,65 3,04 2,68 2,93 3,207

17. táblázat: Az egyes minőségi jellemzők átlagértékei a városközponthoz viszonyított
helyzetük szerinti bontásban

Az adatok elemzésekor az látható, hogy a sugárirányú, és a városközponton áthaladó
viszonylatokra adott átlagos válaszértékek 0,06 térnek el egymástól; a körirányú viszonylatok
esetében az átlagérték 0,1-del marad el a városközponttól átmenő viszonylatok mögött. Ha az
egyes minőségi jellemzőket vizsgáljuk, akkor a legnagyobb (0,3 meghaladó) különbségeket a
járművön belül található információk és a személyzet udvariassága esetén jelennek meg. A
körirányú vonalak esetén a villamosok vannak túlsúlyban. Ha megvizsgáljuk ezeket a
viszonylatokat, látható – az 1. viszonylatot kivéve –, meglehetősen régi típusok közlekednek
rajta. (Nem véletlen, hogy a Budapesti Közlekedési Rt. a nagykörúti villamosok beszerzésére
írt ki pályázatot.) Autóbuszok esetében is a belvárosban szinte természetessé vált a következő
megállóhelyet és az átszállási kapcsolatokat megjelenítő tábla. (Ilyen található még
valamennyi BKV+ márkavédjegyes járműben is.) A körirányú viszonylatok esetében viszont
egyetlen esetben sem találkozhatunk ilyennel. Ez azonban legfeljebb a járművön belüli
információk rossz átlagértékére ad magyarázatot. A személyzet udvariassága esetén is
megjelenik egy nagyfokú különbség. Ebben az esetben is különbség van a nyújtott és érzékelt
minőség között, de nyilvánvalóan fontos tényező az is, hogy valamennyi, ebbe a
viszonylatcsoportba sorolt járat meglehetősen nagy utasforgalmat bonyolít le. A 4, 6
villamosok esetében nagy kapacitású járművek közlekednek nagy gyakorisággal. Ilyen
paraméterek mellett a járművezetőnek kevesebb figyelme jut egy-egy utasra. Ezt pedig az
utasok nyilvánvalóan udvariatlanságnak tekintik.

A megállóhelyeken található információk a körirányú viszonylatok esetében 0,26, illetve 0,29
századdal kaptak rosszabb átlagértékeket. Hasonló a különbség a járművek tisztasága esetén
is (0,23, illetve 0,29). Ezekre a különbségekre nehéz magyarázatot találni. Elvileg ugyanazok
az információs táblák találhatók ezeken a megállóhelyeken, mint a másik két csoportba
tartozó viszonylatok esetében. Az utasok ennek ellenére a körirányú viszonylatok
megállóhelyi információs rendszerét lényegesen rosszabbnak találták. A járművek tisztasága
sem különböző a városközponthoz viszonyított helyzetű viszonylatokhoz képest. Ez a két
tényező eklatáns példája annak, hogy a nyújtott minőség mindkét esetben azonos, azonban az
érzékelt minőség eltérő lehet.
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19. ábra: Az egyes minőségjellemzők átlagának diagramja a városközponthoz való
elhelyezkedéshez viszonyítva

Az utasok által adott értékelésekben a követési időközökre adott átlagérték viszont lényegesen
jobb a körirányú viszonylatok esetében, mint a városközponton áthaladó, illetve mint a
sugárirányú viszonylatok. A különbség 0,20, illetve 0,26. Ez megfelel a nyújtott minőségi
paraméterekben tapasztalható különbségeknek.

7.5 Az érzékelt minőség vizsgálata járműtípus szerinti
csoportosításban
Mivel az alágazatok szerinti csoportosításnál a HÉV már elemzésre került, ezért ebben most
csak az autóbuszok és villamosok vizsgálatára kerül sor. A vizsgált villamos viszonylatok
típus szerinti megoszlása a 12. mellékletben látható, a villamosokra vonatkozó átlagokat típus
szerinti bontásban pedig a 18. táblázat mutatja.
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Ganz
csuklós 2,669 3,249 3,18 2,787 3,478 3,135 3,325 3,562 3,015 3,639 3,087 2,796 2,883 3,139

UV 2,67 3,199 3,077 2,936 3,295 3,122 3,301 3,712 3,151 3,728 2,814 2,769 3,128 3,146
T5C5 2,965 3,429 3,173 3,369 3,576 3,306 3,575 3,554 3,214 3,641 2,934 2,697 2,859 3,253
TW6000 3,219 3,495 3,248 3,552 3,238 2,914 3,457 3,638 3,343 3,876 3,295 3,352 3,552 3,399
Összes 2,84 3,41 3,18 3,063 3,472 3,21 3,47 3,57 3,16 3,65 3,04 2,68 2,93 3,207

18. táblázat: Típus szerinti bontás villamosok esetében
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Az összátlagokat tekintve a leggyengébb minősítést a Ganz csuklós villamosai kapták, a
legjobbat pedig a Hannoverből érkezett TW 6000 típusok. Noha ez utóbbi nem új
konstrukció, mégis újszerűen hat a budapesti közlekedésben, ezért az utasokban meglehetősen
jó kép alakult ki róla. A második legjobb átlageredményt a T5C5 típus érte el, amelyek jó fel-
és leszállási kényelemmel, és megfelelő ülőhely kialakítással rendelkeznek. A legrégebbi
konstrukciójú UV villamos típus pedig a harmadik a paraméterek súlyozás nélküli átlagát
tekintve.

Az egyes paraméterek tekintetében a Ganz csuklós villamosok az átlagnál rosszabbak három
paraméter kivételével: a járművek kialakítása, a követési idők és a zsúfoltság tekintetében. A
járműtípusnak egyetlen olyan paramétere sincs, amelyikben valamennyi típust megelőzné.
Figyelemre méltó tény, hogy a jármű kialakítását meglehetősen jó osztályzatokkal illették az
utasok (a T5C5 típus kapott jobb osztályzatokat). A Ganz villamostípus rendszerint nagy
utasforgalomú viszonylatokon közlekedik, így a nagyobb befogadóképesség (19. táblázat),
illetve az egyes megállóhelyeken bekövetkező jelentős mértékű utascsere miatt előnyösebb,
hogy az utasok mozgását nem akadályozzák az ülőhelyek. Ez a tény is alátámasztja azt, hogy
a minőség relatív fogalom.

Ülőhely Állóhely
(4 fő/m2) Összesen Ülőhely

arány (%)

Ganz csuklós 30 87 117 25,6
UV (pótkocsi) 24 (16) 35 (33) 59 (48) 40,7 (33,3)
T5C5 26 37 63 41,3
TW6000 46 65 111 41,4

19. táblázat: Az egyes villamos típusok befogadóképességének adatai

Az átlaghoz képest legrosszabb minősítést (-0,28) a Ganz típusú villamos a járművek
tisztasága terén kapta. Az átlaghoz képest 0,15 meghaladó hátránya volt még ennek a típusnak
a megállóhely tisztasága terén, a megállóhelyi információk esetében, a járművön belüli
információk esetében, illetve a személyzet udvariassága kapcsán.

A többi villamos típust vizsgálva az UV típus esetén megállapíthatjuk, hogy két esetben
marad el 0,2 értéket meghaladó módon az átlagtól: a megállóhelyi információk területén és a
követési időkben. Az átlagosnál éppen jobb értékeket kapott az UV villamos a közlekedés
biztonsága, valamint a zsúfoltság terén. Valamennyi típusnál jobbnak bizonyult a külső
információk esetében. Ebben nyilvánvalóan szerepe van annak, hogy a járművek homlokfalán
lévő információs tábla közel szemmagasságban van. A másik két tizedes előny a kellemetlen
utasoktól való biztonságérzet esetében van. Ennek oka az, hogy ezen járművek nagy része –
különösen a vizsgált viszonylatok – a belvárosban közlekedik.

A T5C5 villamos típus a paraméterek többségét tekintve az átlag közelében mozog, összesen
öt paraméter esetén marad el az átlagtól. Egy tizedet meghaladó hátrányt csak a követési idők
esetében szenved. Az átlagtól 0,1-del jobb eredményt a megállóhelyek tisztaságára, és a
járművek kialakítására kapott ez a típus. Az utasok értékelik a járműbe való könnyű bejutást,
illetve a relatív nagy ülőhelyarányt. Különösen fontos ez azért, mert ezek a típusok általában
hosszú viszonylatokon közlekednek (pl. 1-es villamos viszonylat). A járműtípus a tisztaságra
0,31 századdal nagyobb értéket kapott az átlagnál.
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20. ábra: Az egyes villamos típusokra adott átlagos osztályzatok

A „hannoveri” TW 6000 villamosok fogadtatása az utazó közönség részéről meglehetősen jó
volt. A legtöbb paraméter esetében a legjobb minősítést kapta, akár az átlaghoz, akár a többi
jármű értékeihez viszonyítjuk. Az értékeket vizsgálva az is állítható, hogy az utazóközönség a
realitásokhoz képest is jobbnak ítélte ezt a járműtípust. Az átlaghoz viszonyított eltérések
ezen járműtípus esetén a legnagyobbak. A járművek tisztasága esetén +0,49; a zsúfoltság és a
kellemetlen utasoktól való biztonság, pedig +0,6-t is meghaladó mértékben jobb az átlagnál.
Két paraméter esetében azonban jelentős kritika fogalmazódott meg az utasok részéről. Az
egyik a járművek kialakítása, másik pedig a fel- és leszállási kényelem (itt a legnagyobb a
hátrány: -0,3). Mindkét tényező a járműveknek a budapesti közlekedésben meglehetősen
szokatlan kialakítására vezethető vissza. A lehajtható lépcsők az utascsere időtartamát
növelik, a megállóhelyeken és a járműveken figyelmet igényelnek. Emellett a járművek
padlómagassága is hagy kívánnivalót maga után. Bár ezek a járművek nem új konstrukciók,
az utazóközönség mégis új járművekként tartja ezeket számon, így jogosnak tekinthetők az
elvárásaik. Egy ilyen padlómagasságú járműre csomagokkal, kerekes székkel,
gyermekkocsival felszállni szinte megoldhatatlan feladatnak látszik. A villamos típusokra
adott átlagos értékek diagramját a 20. ábra mutatja.

Az autóbuszok esetében a típusok szerinti bontás a 13. mellékletben látható. Az autóbuszokra
vonatkozó értékeket a 21. táblázat tartalmazza, a táblázatból készült diagramot pedig a 21.
ábra mutatja be. Az egyes autóbusz típusok befogadó képességét pedig a 20. táblázat mutatja
be.

A kapott átlagértékek alapján megállapítható, hogy az összes átlagok tekintetében nem volt
lényeges különbség az egyes járműtípusok között. Nem is lenne logikus, hiszen az egyes
sorozatokon belül nincs lényeges eltérés az autóbuszok között. A 400 sorozatból a 412
alacsony padlós típus jelent eltérést, azonban belső elrendezése sok tekintetben hasonló a 415-
ös autóbuszhoz. A 405-ös autóbuszok pedig kis befogadó képességű járművek, belső
elrendezésüket is a kis méretből adódó lehetőségek határozzák meg. (Ezen típus esetén a
megkérdezettek száma is csekély volt.)
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Ülőhely Állóhely
(4 fő/m2) Összesen Ülőhely

arány (%)
IK 405 16 15 31 51,6
IK 412 29 36 65 44,6
IK 415 26 36 62 41,9
IK 435 44 57 101 43,6
IK 260 21 38 59 35,6
IK 280 35 56 91 38,5

20. táblázat: Az egyes autóbusz típusok befogadóképességének adatai
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IK 405 2,533 3,467 3,067 2,8 3,4 3,133 3,333 3,133 2,467 3,733 2,667 2,667 2,867 3,021
IK 412 3,311 3,867 3,333 3,778 3,533 3,756 4,111 3,867 3,778 3,8 3,333 3,067 3,378 3,609
IK 415 3 3,4 3 3,533 3,533 3,867 4,467 3,333 3,267 3,6 3,267 2,133 3,467 3,374
IK 435 2,815 3,318 3,364 2,862 3,59 3,231 3,59 3,723 3,067 3,805 3,026 2,174 2,795 3,181
IK 260 2,496 3,441 3,047 3,008 3,52 3,22 3,512 3,614 3,291 3,646 3,197 2,575 2,945 3,193
IK 280 2,87 3,237 3,256 2,735 3,27 3,274 3,047 3,312 3,14 3,163 2,791 2,665 2,851 3,047
Összes 2,85 3,35 3,22 2,98 3,37 3,15 3,36 3,53 3,13 3,62 3,14 2,52 2,89 3,163

21. táblázat: Típus szerinti bontás autóbuszok esetében

Az egyes paraméterek összehasonlítás során megállapítható, hogy az átlagos értéktől való
nagymértékű (0,5 érték körüli) negatív eltérés csak két esetben fordul elő. Az IK 405 típusok
esetén a személyzet udvariassága, és a követési idők kapnak -0,66, illetve -0,48-al rosszabb
átlagértékeket. Azonban ezek a tényezők nem az autóbuszok műszaki paramétereitől, illetve
felépítésétől függenek. A követési idő rossz értéke azonban éppen azért érdekes, mert a
kisforgalmú autóbuszjáratok esetén a legkisebb befogadó képességű járattal érhető el a
legnagyobb gyakoriság, de a válaszok alapján úgy tűnik, hogy még ezt is keveslik az utasok.
A legrosszabb átlagot (3,02) is az IK 405 típus kapta.

A pozitív eltéréseket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a két legjobb átlagot kapott járműtípus
esetében (IK 412 – 3,609; IK 415 – 3,374), három, illetve négy esetben található az átlaghoz
képest 0,5-t meghaladó értékelés. Az IK 412 alacsony padlós autóbusz esetében, érthető
módon, a fel- és leszállás kényelme 0,6-del nagyobb, mint az átlag. Ez az érték az IK 415
autóbusz típus esetén 0,72, ami első ránézésre nem tűnik logikusnak, azonban egy átlagos utas
számára ez a típus is kényelmes fel- és leszállást biztosít. A járművön belüli és kívüli
információk a két vizsgált típus esetében az átlagnál sokkal jobbak: 0,75; illetve 1,11 a
különbség. Ezek az értékek az utastéren belül található dinamikus utastájékoztató
eszközöknek köszönhetőek.
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21. ábra: Az egyes autóbusz típusokra adott átlagos osztályzatok

Az IK 412 típusú autóbuszok esetében a személyzet udvariassága is az átlagot nagymértékben
meghaladó volt. Ugyanennél a típusnál a zsúfoltság értéke is az átlagot 0,54-dal meghaladta.
A vizsgált viszonylatokat tehát ennél a típusnál nem tartották zsúfoltnak az utasok. Az IK 415
típus esetében a kellemetlen utasoktól való biztonság értéke volt az átlagnál 0,57-dal jobb. Ez
az érték ismét nem az adott típus javára írható; ezeket a típusokat belvárosi, nagyforgalmú
viszonylatokra osztják be, ahol a megállókban lévő utasforgalom nagysága, illetve egy
külvárosi megállóhoz viszonyított könnyebb ellenőrizhetősége nem teszi a „kellemetlen”
utasok számára vonzóvá a megállókat.

7.6 Az időbeli változás elemzése
Mivel az adatok felvétele három egymást követő évben történt célszerű megvizsgálni, hogy az
eltelt egy év során változtak-e az utasok által adott osztályzatok. Természetesen figyelembe
kell venni, hogy a kikérdezés nem ugyanazokon a viszonylatokon történt, 2002-ben, 2003-ban
és 2004-ben. Az egyes átlagok értékeit éves bontásban a 22. táblázat tartalmazza, az ebből
készült diagramot pedig a 22. ábra mutatja be.

A teljes átlagérték a három évben alig változott. 2003-ban a változás negatív irányú, 2004-ben
pedig pozitív irányú volt. Ha az egyes paramétereket külön-külön vizsgáljuk,
megállapíthatjuk, hogy folyamatos javulás csak három paraméter esetében volt:

• járművek kialakítása
• információk a járművön kívül
• közlekedés biztonsága
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2002 2,903 3,386 3,284 3,0581 3,354 3,182 3,376 3,521 3,193 3,605 3,096 2,716 3,08 3,212

2003 2,799 3,304 3,153 2,8904 3,3967 3,122 3,338 3,544 3,06 3,638 3,191 2,313 2,693 3,111

2004 2,822 3,468 3,152 3,1409 3,5619 3,26 3,575 3,6 3,191 3,686 2,947 2,833 2,966 3,246

Összes 2,84 3,41 3,18 3,063 3,472 3,21 3,47 3,57 3,16 3,65 3,04 2,68 2,93 3,207

22. táblázat: Az utasok által végzett értékelések átlagai 2002-ben, 2003-ban és 2004-ben

Azonban ezek mértéke csak egy esetben haladta meg az 0,1-et, a járművek kialakítását ítélték
0,17-dal magasabbra 2004-ben mint 2003-ban. Folyamatos romlás gyakorlatilag egyetlen
paraméternél sem következett be. Mint a 22. ábra mutatja a 2003 évben az utasok néhány
paramétert rosszabbnak értékeltek. Egyet célszerű ezek közül kiemelni: a zsúfoltságot. 2004-
ben azonban számos helyen a BKV Rt. gyakoribb közlekedést biztosított, és ez az utasok által
adott minőségi osztályzatok értékein is érződik. Az a tény azonban, hogy az átlagos értékek
nem változtak jelentősen azt támasztja alá, hogy az utasok véleménye nem változik
rapszodikusan, illetve vélhetően megfelelő mennyiségű utas megkérdezése történt meg 2002-
től 2004-ig. [41]
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22. ábra: Az utasok által végzett értékelések átlagos értékei 2002-ben, 2003-ban és 2004-ben
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A fent leírtakból arra lehet következtetni, hogy számos minőségi paraméteren lehet és
érdemes javítani, hiszen ez az utasok körében is eredményként könyvelődik el; azonban a
térbeli-időbeli lefedettség a legfontosabb minőségi paraméter a közösségi közlekedés
esetében. A minőségi paraméterek javítása általában nem olcsó, különösen igaz ez a térbeli-
időbeli paraméterek javítására is, hiszen ez az esetek jelentős részében csak újabb járművek
forgalomba állításával lehetséges. Mindenképpen szükséges a közforgalmú közlekedés
preferálása az egyéni közlekedéssel szemben, ha ugyanis a térbeli-időbeni lefedettség nem
javul, illetve romlik, akkor az utasok egy része átszokik az egyéni közlekedésre. Lesznek
ugyanakkor olyan utasok is, akik a paraméterek jelentős romlása esetén is kénytelenek a
közforgalmú közlekedést igénybe venni.

7.7 Összefoglaló megállapítások
2002-től három éven keresztül több mint 3100 utas véleményének megkérdezésre került sor.
Az utasoknak négy kategóriában 13 kérdésre kellett 1-ől 5-ig terjedő osztályzatok formájában
választ adniuk. A felmérés a BKV Rt. villamos, autóbusz és HÉV alágazatainak
megállóhelyein történt. Az adatok statisztikai elemzése során megállapítottam, hogy az utasok
véleményeiben nem jelentkeznek szélsőséges értékelések, és a legtöbb területen az objektíven
mérhető értékekkel megegyező vélemények születtek. Néhány minőségi paraméter esetén a
meglévő jó mutatók megfelelő propagálására van szükség, más területeken (különösen a
zsúfoltság esetén) a nyújtott minőség színvonalán kell javítani. A minőség felmérésére
használt kérdőívek feldolgozása során kialakított értékelési eljárás alkalmas a nyújtott és az
érzékelt minőség összehasonlítására.
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8. A minőség javulását, és a fenntartható fejlődést szolgáló
városi közlekedéspolitikák

A nagyváros terület-felhasználása és a közlekedés egymással szoros és kölcsönös
kapcsolatban áll. Az emberi tevékenységek területi elkülönülése alakította ki az igényt az
utazásra és a termékek szállítására, és ez az elv képezi az alapját a közlekedési elemzéseknek
és előrejelzéseknek. Ezen elv alapján belátható, hogy a nagyvárosok szuburbanizációja a
munkaerő területi megosztottságával, így annak egyre növekvő mobilitásával jár együtt.

Ugyanakkor elmondható, hogy a közlekedés területfelhasználásra gyakorolt viszonthatása
kevéssé ismert. Ki nem mondott tény, hogy a fejlődés a középkori városok sűrűn lakott
szerkezetétől, ahol a mindennapos mozgás majdnem mindig gyalog történt, a modern
metropoliszok hatalmas expanziójáig, azok intra-regionális közlekedésével nem jöhetett volna
létre az első vasútvonal megalkotása és különösképpen a magánhasználatban lévő
személyautók nélkül, amelyek a nagyvárosi terület majdnem minden egyes szegletét
ugyanúgy alkalmassá tette a munkára, mint a lakásra. Az viszont, hogy konkrétan hogyan
befolyásolja a közlekedési rendszer a lakástulajdonosok, befektetők, cégek és háztartások
döntéseit, nem teljes egyértelmű. [53]

A fejezet célja, hogy bemutassa a városok és térségük egymástól elválaszthatatlan fejlődését,
valamint hogy bemutassa azokat a hosszú távú célkitűzéseket, melyek segítségével a
közlekedés magas színvonalon biztosítható, és a város és környéke vonzó lakó és
munkahelyet biztosít az ott élők számára.

8.1 A térségi közlekedés fejlődése, városfejlődési sémák
A közlekedés fejlesztése, és annak infrastrukturális hatásai elválaszthatatlanok a településtől,
amelyben és amelyek között a közlekedés zajlik. A közlekedés fejlődése a 80-as évekig
töretlen volt, hiszen a technikai fejlődés lehetőségeit használta csak fel. (Gépjárműpark
fejlődése, forgalomirányítási módszerek korszerűsödése.) Ezt követte természetesen az
infrastruktúra fejlődése is lineáris módon. Ez azt jelenti, hogy egyre több út, forgalmi sáv,
műtárgy épült. Ehhez még hozzájárult a gazdasági fejlődés is, aminek következtében az egy
főre jutó személygépkocsi állomány folyamatosan növekedett. A nyolcvanas években
született meg a felismerés, hogy a közlekedés terület-felhasználási problémáival a történelmi
városok nem tudnak lépést tartani. Sőt a túlzottan nagy gépjárműforgalom, a lakosság
elköltözéséhez vezetett, és így a város kezdte elveszíteni lakóhelyi funkcióját. [3]

A városok fejlődésének lépéseit a 23. ábra mutatja. Az egyes városfejlődési lépésekben a
város gazdaságának, a város szerkezetének változását, valamint a közforgalmú közlekedés
alakulását a 14. melléklet mutatja be. A város természetesen soha nem volt elválasztható a
városkörnyéktől, az agglomerációtól, azonban korábban nem volt olyan szoros kapcsolata
vele mint napjainkban. Ennek számos oka van. A városközpont vonzó hatása soha nem volt
megkérdőjelezhető. Azonban a városmagban való élet egyre kevésbé vált vonzóvá. Eleinte a
magas lakásárak, majd pedig a zsúfoltság, a nappali forgalom túl nagy aránya, később pedig a
rossz levegő és a zaj késztette az ott lakókat új otthon választására. Ezenkívül a növekvő
életszínvonal is magával hozta a tágasabb, esetleg kertes házakban való lakás igényét. Ezekre
azonban már csak a peremkerületi városrészekben, sőt inkább a város határain kívül nyílt
mód.
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Mivel így az agglomerációs települések lakosszáma, és így jelentősége is megnőtt, fölmerült
annak az igénye is, hogy minél több feladatot helyben is el lehessen látni. Ennek
következtében az agglomerációs települések vonzó hatása is nőtt.

Amennyiben az agglomeráció szerepe növekszik a város életében, a közforgalmú közlekedés
megfelelő színvonalú lebonyolítása egyre nehezebb feladattá válik. Hiszen a nagyobb
távolságok nagyobb utasteljesítményeket jelentenek. Sok kutatási eredmény bizonyította már
az állandó utazási idő elméletét. Azaz az emberek ma is annyi időt fordítanak utazásra, mint
száz évvel ezelőtt. Azonban ez alatt az idő alatt nagyobb távolságok megtételére képesek.
Ezért vált megoldható problémává az agglomerációból való napi munkába járás a
városközpontba. Azonban ezt mind többen egyéni közlekedéssel bonyolítják le. A
személygépjármű forgalom megnövekedése azonban a városokban elviselhetetlen forgalmi
torlódásokat okoznak. További probléma az agglomerációból érkező forgalom esetén az, hogy
ennek volumene kisebb mint a városon belüli közforgalmú közlekedés volumene, így a
kiszolgálás ugyanolyan színvonalon nem megvalósítható. Ezen problémakör feloldását
jelenthetnék a P+R parkolók. Azonban ezt az autósok hazánkban nem minden esetben
használják hivatásforgalomra. Sokkal inkább az alkalmi városba látogatók veszik igénybe.

A fentebb leírtakból következik, hogy ma már egy város közforgalmú közlekedésének
fejlesztéséről nem beszélhetünk a térségi személyközlekedés fejlesztése nélkül. A város és
közlekedése problémáit és azok lehetséges megoldásait láthatjuk az 15. mellékletben.

A közlekedési problémák, valamint a ma Magyarországon jellemzően hosszú munkaidők oda
vezettek, hogy a munkavállalók egy része szinte csak az alvásidejét tölti otthon. Ezért pedig
felesleges naponta több órát autóznia. Így a város kezd ismét vonzó lakóhellyé válni
napjainkban. Ezt elősegíti az egyes városrészek újjáépítése: a régi gazdaságtalan, a mai kor
színvonalának kevésbé megfelelő épületeket lebontják, és helyükre új társasházak kerülnek. A
város és környezetének a külső változásokra adott reakciói gyorsaságát a 25. ábra mutatja be.
[117]

A térségi közforgalmú közlekedés problémáinak hatékony megoldását jelentené a közlekedési
szövetségek létrehozása. Ez ugyanis a meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználását
jelentené, csekély ráfordítás mellett. [81]

Külföldi példák bizonyítják, hogy a térségi közlekedésben jelentős mértékű javulás
következett be a szövetségek bevezetésével. Azonban nem elegendő csak egy térségi
szövetséget létrehozni, hanem az egyéni közlekedésben résztvevőket is rá kell venni a
közforgalmú közlekedés használatára [44]. A közlekedési szövetség megvalósulásának első
lépése a tarifaközösség létrehozása. Ebben az esetben az egyes szolgáltatók, illetve a
települési önkormányzatok valamint az állam között a bevételek felosztását kell
meghatározni. Ennek alapjául keresztmetszeti utasszámlálások szolgálhatnak. Az elektronikus
jegyrendszerek kialakítása (pl. chip kártyák) használata ezt a folyamatot jelentősen
leegyszerűsíti [83]. Második lépésként az egyes szolgáltatók között a menetrendek
összehangolása szükséges. Hosszútávon pedig a közös hálózat kialakítása biztosítja
hosszútávon a megfelelő működését a közlekedési szövetségnek.  Ehhez természetesen ki kell
alakítani a megfelelő jogszabályi hátteret, és létre kell hozni a szolgáltatók közötti
együttműködést [79]. A disszertáció írásakor úgy tűnik, hogy 2005-ben a Budapesti
Közlekedési Szövetség első lépéseként – több éves előkészítés után – a közös bérletrendszer
(a közös viteldíjrendszer első elemeként) megvalósul.
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23. ábra: A városfejlődés sémája [35]

Urbanizáció
A város a városkörnyék költségén
növekszik

Szuburbanizáció
A város környezete a városközpont
költségén gyarapszik

Dezurbanizáció
A városi agglomeráción kívüli
települések az agglomeráció költségén
növekszenek

Reurbanizáció
Az agglomeráció a környező települé-
sekkel való együttműködésben nő

(1) csak lakófunkció (dezurbanizáció)
(2) Munkahely változások is

bekövetkeznek.
(3) léptéknövekedés (városi

közlekedés regionális közlekedéssé
válik)

(1) A városmag újjáéledése
(2) A dezurbanizációban résztvevő

települések integrációja
(3) A gyűrűs összeköttetés fontosabbá

válik, mint a sugaras
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Így csak egy intézkedéscsomaggal együtt lehet eredményes a megvalósítás. Ezen intézkedés
csomagnak része kell, hogy legyen az autósok megfelelő tájékoztatása is.

A közlekedés tervezése során alapvető fontosságú a forgalmi torlódások minimalizálása, a
városi és különösen az elővárosi területen a közforgalmú közlekedés hatékonyabbá tétele.
Ennek egyik alapvető eleme a megfelelő minőségi színvonal biztosítása. Ezen kívül a
közlekedést biztonságosabbá, környezetbaráttá kell tenni, fejlesztve ezzel az élet és
munkakörülményeket, valamint fokozva a gazdasági növekedést.

Ez egyrészt megvalósítható amikor új városi területek tervezésére kerül sor, másrészt létező
városi és térségi területeken, ahol az infrastruktúra adott, új közlekedéspolitika és gyakorlat
fejlesztendő ki azért, hogy megfelelő módon kezelni lehessen a társadalmi-gazdasági
hatásokból adódó változásokat közlekedési szempontból. A közlekedéspolitikával
természetesen hatni lehet és kell is a közlekedési szokásokra.

A megfelelő közlekedéspolitikát legtöbbször „fenntartható fejlődésként” emlegetik. Más
szakirodalmakban az „új realizmus” kifejezés jelenik meg. Ezen közlekedéspolitikák legfőbb
jellemzői a következők:

• a közösségi közlekedés és minőségének jelentős fejlesztése,
• forgalomcsillapítás, gyalogosbarát intézkedések,
• információs technológiák alkalmazását, amelyek segítségével a meglévő

infrastruktúra hatékonyan használható
• útdíjak, parkolási díjak bevezetése
• új útépítések számának csökkentése. [55]

Azonban ennek a szemléletmódnak a legfontosabb jellemzője, hogy elsősorban az igények
menedzselése fontos az infrastruktúrális kínálat bővítése helyett. Az új jelenségek kialakulását

K ö r n y e z e t e

á r o sV

Közl. hálózat

Utazások
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Nagyon lassú
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Áruszállítás

Alkalmazottak
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25. ábra: Egy város működésének modellje [56]



101

a közlekedési hálózatoknál a 23. táblázat mutatja. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az
újonnan az Európai Unióhoz csatlakozott országok esetén, valamint a később csatlakozni
kívánóknál az infrastruktúra gyakran jelentős elmaradásban van a régi EU országokéhoz
képest. Ezért bizonyos fokú fejlesztéseket mindenképpen végre kell hajtani a megfelelő
közlekedési színvonal létrehozása érdekében. [11]

Megközelítés Jelenség
Fizikai Az utak kapacitásának kimerülése
Gazdasági A közkiadások visszafogása
Környezeti Emisszió csökkentés, és új utak építésének gátlása
Társadalmi Ellenállás az útépítési tervekkel szemben

Szabályozási A tervezési tanácsadás és finanszírozási támogatás integrált
megközelítése

Kereskedelmi Hatékonyság növelés, és a hálózatok hatékonysága
Technológiai Valósidejű díjfizetés és igazgatás

23. táblázat: Új jelenségek a közlekedési hálózatoknál [62]

A közlekedés tervezésében tehát már nem cél, hogy a közlekedési hálózatok a lehető
leghosszabbra és leggyorsabbra épüljenek, hanem a kereslet és a kínálat megfelelő
kiegyensúlyozása a legfontosabb. Ezért nemcsak a szűk szakmai terület áttekintése lényeges,
hanem egy szélesebb, a közlekedési infrastruktúra által érintett egyéb területekre is kiterjedő
szemlélet. Ennek része a közforgalmú közlekedési eszközök minőségi színvonalának
felmérése, fejlesztése is, hiszen ha az egyéni közlekedést választóktól azt várjuk, hogy
tömegközlekedéssel utazzanak, akkor valóságos alternatívát kell nyújtaniuk a szolgáltatóknak
a minőség területén is. [43]

8.2 Stratégiák
A városi közlekedéspolitikák fő célja a személyközlekedésben a mobilizáció biztosítása oly
módon, hogy a közlekedés negatív hatásai minél kevésbé érvényesüljenek. A cél a
helyváltoztatások számának, hosszának és koncentrációjának csökkentése, a motorizált –
főleg egyéni – közlekedés csökkentése, valamint a megmaradó forgalom elviselhető
lebonyolítása.

A közlekedési és területfelhasználási tervek nem választhatók el egymástól. Ezért célszerű a
stratégiák összehangolása is. A közös – már korábban megfogalmazott – cél az utazási
igények csökkentése és a fennmaradó területen a megfelelő közlekedés kialakítása. Előbbi a
területfelhasználási stratégia, utóbbi pedig a közlekedési stratégia feladata. A 24. táblázat
mutatja be az egyes stratégiákat, illetve azok bevezetéséből származó hatásokat.

A közlekedés tervezőinek számos stratégia áll (legalábbis elméletben) rendelkezésére. Az
összes ilyen eszköz hatékonysága a városok közötti szinten a széleskörű alkalmazás és a
szigorú érvényesítési politika révén javítható. Az infrastrukturális intézkedések általában
magas költséggel járnak, és emiatt kevésbé elfogadható megoldásként vehetők számításba. A
tömegközlekedés prioritásai a szolgáltatási szintek és a HOV (High Occupancy Vehicle)
sávok mindig szóba jöhetnek, ahol javítani tudják a városok közötti tömegközlekedés
színvonalát. A kiegyensúlyozott közlekedési rendszer három alappilléren nyugszik (26. ábra):

• területhasználat tervezés
• az egyéni közlekedés korlátozása/utazási motiváció csökkentése
• megfelelő minőségű közforgalmú közlekedés
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Stratégiai terület
és elsődleges cél Stratégia típus Stratégiai célkitűzések Stratégia hatásai

Beruházás és
szolgáltatások

Sűrű, vegyes használatú struktúrák

Közlekedési hálózatok koordinációja a
városi fejlesztésekkel

Az utazási távolságok csökkentése

A földterület felhasználás csökkentése

Tervezés
Sűrű, vegyes használatú struktúrák

Közlekedési hálózatok koordinációja a
városi fejlesztésekkel

Az utazási távolságok csökkentése

A földterület felhasználás csökkentése

Az infrastruktúra hatékony
felhasználása

Szabályozás
Sűrű, vegyes használatú struktúrák

Megközelíthetőség tömegközlekedési
eszközökkel

A földterület felhasználás csökkentése

Árképzés

Korlátozó árképzés: Sűrű, vegyes
használatú struktúrák

Támogatások: közlekedési hálózatok
koordinációja a városi fejlesztésekkel

A földterület felhasználás csökkentése
Lakóhely kiválasztási viselkedés
megváltozása

Terület-
felhasználás

Cél: Utazási
igények
csökkentése

Információ
Sűrű, vegyes használatú struktúrák

Nagyvárosi fejlesztés koordinációja a
közlekedési rendszerrel

A földterület felhasználás csökkentése

Lakóhely kiválasztási viselkedés
megváltozása

Beruházás és
szolgáltatások

Közlekedési módok koordinációja

A (tömeg) közlekedési hálózatok
kiterjesztése és azok sűrűbbé tétele

Modal split változása

Az infrastruktúra hatékony
felhasználása

Tervezés

Közlekedési módok koordinációja

A (tömeg) közlekedési hálózatok
kiterjesztése és azok sűrűbbé tétele

Közlekedési hálózatok koordinációja a
városi fejlesztésekkel

Modal split változása

Az infrastruktúra hatékony
felhasználásra

Szabályozás Személygépkocsi használat korlátozása,
parkolási korlátozás

Modal split változása

Változás az utazási szokásokban

Lakóhely kiválasztási viselkedés
megváltozása

Közlekedés
Cél: A
megmaradó
közlekedés
fenntarthatóvá
tétele

Árképzés

Támogatások: Közlekedési módok
koordinációja, Kiterjedt és sűrű (tömeg)
közlekedési hálózat, közlekedési
hálózatok koordinációja a városi
fejlesztésekkel

Korlátozó árszabályozás:
Személygépkocsi használat korlátozása,
parkolási korlátozás

Modal split változása

Változás az utazási szokásokban

Lakóhely kiválasztási viselkedés
megváltozása
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Információ Az autó használat korlátozása

Modal split változása

Változás az utazási szokásokban

Az infrastruktúra hatékony
felhasználása

24. táblázat: Az egyes stratégiai célok és a stratégiák hatásainak áttekintése [62]

26. ábra: A kiegyensúlyozott városi közlekedési rendszer három alappillére [116]

A közlekedési stratégiák általában hatékonyabbak és közvetlenebbek, mint a
területfelhasználási stratégiák, ha hosszú távon fenntartható városi közlekedési rendszer
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használatot sikerül kevésbé vonzóvá tenni (drágább, lassabb eljutás, esetleg behajtási
korlátozások)

• Azok a területfelhasználási irányelvek, amelyek a városi sűrűséget vagy a vegyes
területfelhasználást célozzák meg anélkül, hogy lépéseket tennének az autós utazások
költségesebb és időigényesebb volta hangsúlyozása nélkül, csak kismértékű hatást
érhetnek el.

• Azok a közlekedési irányelvek, amelyek a személygépkocsis utazásokat kevésbé
vonzóvá teszik (t.i. költségesebbé vagy lassabbá), nagyon hatékonyak az utazási
távolságok és a személygépkocsik használata arányának csökkentésében. Azonban a
magasabb diverzifikált munkaerőpiacok és a többdolgozós családok dolgozóinak
különböző helyeken lévő munkahelyei határokat szabnak a munkahelyek és a
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• A hatalmas kiterjedésű, területileg nem integrált kiskereskedelmi és szabadidős
létesítmények növelik a személygépkocsival megtett utak hosszát és a
személygépkocsi használat arányát. Az olyan területfelhasználási (nyomó-push)
stratégiák, amelyek az ilyen létesítmények kialakítását megelőzik, hatékonyabbak
mint azok, amelyek a nagy sűrűségű, vegyes használatú fejlesztéseket segítik elő
(húzó-pull).

Azok a félelmek, melyek szerint a városközpontokban a személygépkocsi használat
korlátozását célul kitűző közlekedési stratégiák káros hatással lennének a városközpontokra
nézve, egy esetben sem igazolódtak be.
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27. ábra: Lokális közlekedéspolitikai célkitűzések [64]

Az életminőség megőrzésére és javítására teendő intézkedések komplex rendszert alkotnak,
amelyek a fenntartható fejlődés kritériumaira épülnek. A lokális közlekedéspolitika (27. ábra)
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cél-eszköz rendszere az EU közlekedéspolitikájához igazodik. A Fehér könyv, amely az
európai közlekedéspolitika 2010-ig való fejlesztését tartalmazza, megállapítja, hogy a közös
közlekedéspolitika nem ad választ minden kérdésre, de része kell, hogy legyen a fenntartható
fejlődésre irányuló általános stratégiának, és ki kell terjednie a következőkre:

• a gazdaságpolitika és a közlekedés iránti keresletet befolyásoló termelési folyamatok
megváltoztatása;

• területfejlesztési, -tervezési politikával a mobilitási igények szükségtelen
növekedésének akadályozása;

• ésszerű munkarend és tanítási idő megszervezésével az igények időbeni alakítása;
• helyi szintű városi közlekedéspolitika prioritásokkal;
• költségvetési és adó politika, az externális költségek beszámítása;
• versenypolitika, piacnyitás szemlélet érvényesítése.

A közlekedési igények térbeni-időbeni alakulása elsődlegesen a népességi struktúrától, a
gazdasági struktúrától, a terület-felhasználástól függ. Ezekben, ha bármelyik módosul,
megváltoznak a közlekedési igények térben-időben és választott eszköz szerint. Így a
közlekedési kínálat meghatározó lesz mind az egyéni, mind a közösségi közlekedésben. A
közlekedési kínálat azonban eleget kell, hogy tegyen a fenntarthatóság kritériumainak, amely
fenntarthatóság a jövőre vonatkozólag is gazdasági, ökológiai, szociális és kulturális
szempontok messzemenő figyelembevételét jelenti. Így a városi közlekedési szektor központi
problémájává válik a személy és áruszállítási igények növekedése és ezen igények eszköz
szerinti kedvezőtlen megoszlása. A mobilitásfejlődés okai sokrétűek és hosszútávon
érvényesülőek. A mobilitásfejlődés hajtóerői a fejlett társadalmakban sok hasonlóságot
mutatnak, de különböző súllyal jelennek meg. Ezek az alábbiak:

• a társadalom individualizálódása,
• a gazdasági kapcsolatok globalizálódása,
• a migrációs folyamatok erősödése,
• az ipari társadalom szolgáltató társadalommá alakulása,
• az információs társadalom és a munka világa,
• a távmunka elterjedése, új tevékenységi formák,
• a munkaidő csökkenése és a szabadidő-forgalom növekedése,
• nők foglalkoztatása, változó mobilitási igények,
• a bevásárló forgalom erőteljessé válása,
• lakóhely választási kritériumok megváltozása,
• életmód-változások.

A mai, de még inkább a jövőbeni városi, térségi közlekedési problémák megoldása is sok
hasonlóságot mutat és integrált közlekedéspolitikát jelent. Ez nem a részrendszerek optimális
működését, hanem a teljes közlekedési rendszer működtetését célozza. Jelenti a különböző
intézkedéseket és megvalósítási eszközöket, amelyek hatásmechanizmusa, ok-okozati
összefüggésrendszere kapcsolódik a különböző térbeli és felelősségi szintekhez, továbbá az
időhorizonthoz.

Az integrált közlekedéspolitika alapelve a fenntarthatóság, azaz a jövőképesség. A
fenntartható mobilitás tartós, hosszútávra irányított, kiegyensúlyozott viszonyt jelent a
környezet, valamint a személy és áruszállító rendszerekben. Az integrált közlekedéspolitika
komplex feladat, máról holnapra nem megvalósítható, rövidtávon problémakezelést,
középtávon problémamegoldást, hosszú távon a probléma megelőzését jelenti.

8.3 Összefoglaló megállapítások
A városi és térségi közlekedés meglévő problémáinak megoldására a leghatékonyabb és
leggazdaságosabb megoldást a közlekedési szövetségek kialakítása jelenti. Az infrastruktúra
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jelentős fejlesztése nélkül a meglévő szolgáltatók hálózatán lényegesen jobb minőségű,
egyszerűbben kezelhető hatékony közlekedési rendszer jön létre a szövetség
megvalósulásával. A megfelelő jogszabályi háttér és az elszámolás módjának kidolgozása
után a közlekedési szövetségek hatékony versenytársai lehetnek az egyéni közlekedésnek.
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9. Összefoglalás

9.1 Tézisek
Az értekezésben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbi tézisekben foglalom
össze:

1. Közforgalmú közlekedési szolgáltatást nyújtó szolgáltató üzemi, forgalmi jellemzőit
értékelő modellt dolgoztam ki.

A tervezett és a nyújtott minőség összehasonlítására használható modell kidolgozásával a
szolgáltató által nyújtani tervezett és a ténylegesen megvalósított szolgáltatás
összehasonlítására nyílik lehetőség. A modellvizsgálat első lépéseként a jelenlegi paraméterek
vizsgálatára kerül sor. Ebben az egyes viszonylatok térbeli, időbeli vizsgálatára, a
menetsebesség és az utazási kényelem mellett, a vizsgált viszonylat hálózati jellemzőinek
komplex értékelésére és verifikációjára is sor kerül. Ezután a modell a tervezett és nyújtott
minőség kapcsolatát vizsgálja. A modell segítségével minden egyes viszonylatot egy
számértékkel lehet jellemezni, amely lehetővé teszi egyrészt az egyes viszonylatok
egymáshoz képesti értékelését, másrészt az egyes hálózatok értékelét is. Ezzel lehetővé válik
az egyes települések és térségük közlekedési hálózatának összehasonlítása. Az eljárás mellett
bemutattam az Európai Unióban jellemző szolgáltatási színvonal értékeket is, így nemcsak
más szolgáltatókkal történő összevetésben, hanem egy szolgáltató esetében is hasznosítható
információk kaphatók (6.1 alfejezet).

2. Komplex módszertant fejlesztettem ki a közforgalmú közlekedés járművei
utasáramlási jellemzőinek minősítésére.

A módszer alkalmas arra, hogy a városi és térségi közlekedésben alkalmazott járművek
utaskényelmi szempontból összehasonlíthatók legyenek. A számolások során fel-, leszállás
valamint a járműben történő elhelyezkedés valamennyi paraméterének vizsgálatára sor került.
Az módszer elsősorban azt értékeli, hogy az utasok milyen módon közelíthetik meg a jármű
ajtajait, és a jármű belső kialakítása mennyire segíti elő az utasok egyenletes elhelyezkedését
a járművön belül, különös tekintettel a segítséggel élőkre és a gyermekkocsit használókra.
Meghatároztam az egyes jellemzőkre elvárható minimális értékeket a szakirodalmi adatok
figyelembe vételével, majd összesen 15 számszerűsíthető minőségi jellemzőt alakítottam ki.
A 15 paraméterből egy összetett mutatószám kialakítására kétféle eljárást alkottam meg,
figyelembe véve azt, hogy az egyes mutatóknál a minimális, más mutatóknál pedig a
maximális érték a legjobb (6.2 alfejezet). A módszertan verifikációja konkrét példán keresztül
történt, amelyben két villamos járműtípus értékelésére kerül sor.

3. A közforgalmú közlekedéssel utazók minőségről alkotott véleményének vizsgálata
alapján megállapítottam, hogy mely területeken van szükség marketing intézkedésekre,
illetve a műszaki-szervezési paraméterek javítására.

2002-től három éven keresztül több mint 3100 utas véleményének megkérdezésre került sor.
Az utasoknak négy kategóriában 13 kérdésre kellett 1-ől 5-ig terjedő osztályzatok formájában
választ adniuk. A felmérés a BKV Rt. villamos, autóbusz és HÉV alágazatainak
megállóhelyein történt. Az adatok statisztikai elemzése során megállapítottam, hogy az utasok
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véleményeiben nem jelentkeznek szélsőséges értékelések, és a legtöbb területen az objektíven
mérhető értékekkel megegyező vélemények születtek. Néhány minőségi paraméter esetén a
meglévő jó mutatók megfelelő propagálására van szükség, más területeken (különösen a
zsúfoltság esetén) a nyújtott minőség színvonalán kell javítani. A minőség felmérésére
használt kérdőívek feldolgozása során kialakított értékelési eljárás alkalmas a nyújtott és az
érzékelt minőség összehasonlítására (7. fejezet).

4. Meghatároztam a városi és térségi személyközlekedésben résztevők minőségi igényeit,
és megállapítottam, hogy a városi és térségi közlekedés sajátosságaiból adódóan
folyamatos minőségi színvonal nem biztosítható.

A közlekedés minőségét a társadalom, a szolgáltató és az igénybe vevő oldaláról vizsgáltam.
Megállapítottam, hogy mindhárom résztvevőnek bizonyos szempontból különböznek az
igényeik, ezért valamennyi fél által elfogadható kompromisszumra kell törekedni, hiszen a
közforgalmú közlekedés hosszú távú társadalmi hasznot hajt. A tömegközlekedésben
résztvevőket csoportokra bontottam aktivitásuk szerint és elemeztem a szolgáltatással
szemben támasztott igényeiket (2. fejezet). A budapesti kikérdezések eredményeit is
figyelembe véve megállapítottam, hogy a helyi és a térségi közforgalmú közlekedésben az
utasok megtartása az elsődleges cél, az aktív korban lévőknél pedig újabb utasok
megszerzésére van szükség. Megállapítottam továbbá, hogy a városi és térségi területeken a
szolgáltatóknak többféle igénynek kell egyszerre megfelelnie (7. fejezet), valamint, hogy a
szolgáltatások jellegéből fakadóan egységes, azonos minőségi színvonal nem nyújtható, az
egy tartományon belül folyamatosan ingadozni fog. A cél a megfelelő tartomány
meghatározása és betartása.

9.2 Az értekezés tudományos eredményeinek gyakorlati
alkalmazhatósága

Kutatásaim során részletes irodalomkutatást végeztem, és ez alapján rendszereztem a
közlekedési értékelési rendszerek kidolgozásakor felmerülő problémákra született elméletei is
gyakorlati megoldásokat, és több rendszerszemléletű eljárást dolgoztam ki értékelési
módszerekre. Az értekezés eredményei nem csak a közlekedés minőségének értékelésével
foglalkozó szakemberek és az üzemeltetők számára biztosít megfelelő eszközrendszert, de az
oktatásban is jól hasznosíthatók.

Az értekezésben bemutatott tudományos eredmények újszerűségét, gyakorlati
alkalmazhatóságát abban látom, hogy a kidolgozott módszertanok kevés eszközzel,
legtöbbször a rendelkezésre álló adatok alapján készít pontos értékeléseket. Előnye az
ismertetett módszereknek, hogy egy-egy részterülete az adott személyközlekedési rendszernek
(pl.: a közlekedési hálózat paraméterei) külön is értékelhető. Nem kell tehát egy komplex,
időigényes vizsgálatot végrehajtani, ha a közlekedés egy szegmensét kívánjuk értékelni.

Az utaskikérdezéssel végrehajtott értékelési módszer esetén megfelelő kérdőívek állnak
rendelkezésre, amelyek segítségével gyorsan, és pontosan megtudható az utasok véleménye
az adott utazásról. Az utaskikérdezés ugyan idő és költségigényes, de gyakorlatilag egyetlen
módja annak, hogy az utasok véleményéről átfogó kép alakuljon ki a vizsgálatot végzőben. A
disszertációban bemutatott értékelési eljárások segítségével a minőségi hurok három eleméről
kapunk képet. A közforgalmú közlekedési szolgáltatást nyújtó szolgáltató üzemi, forgalmi
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jellemzőit értékelő modell a tervezett és nyújtott minőség kapcsolatát vizsgálja. A
közforgalmú közlekedés járműveinek értékelésekor szintén a nyújtott minőség vizsgálatára
nyílik lehetőség. A közforgalmú közlekedéssel utazók minőségről alkotott véleményének
felmérésékor pedig a nyújtott és érzékelt minőség összehasonlítása lehetséges.

Az értekezésben bemutatott tudományos eredmények továbbfejlesztési lehetőségeit a magam
részéről két területen látom. A fejlesztések egyik iránya az elvárt minőség megismerésére
szolgáló módszertan kidolgozása lehet. Ez a közlekedésben résztvevő valamennyi partner
(társadalom, szolgáltató, utas) véleményének megismerésével érhető el. A másik irány pedig
az egész közlekedési rendszerre vonatkozó értékelési eljárás kidolgozása, amely a teljes
személyközlekedési rendszer minőségét vizsgálja, a minőségi hurok minden elemét értékeli.
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