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1 Bevezetés

1.1 A témaválasztás indoklása

A városokon kívüli alacsony népsűrűségű térségek közlekedése, az ott élők mobilitása
sok tekintetben jelentős lemaradásokat mutat a sűrűbben lakott területekhez viszonyítva
nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is. A közlekedés és mobilitás
nagyon fontos része az életünknek, sokszor az egyetlen megoldás arra, hogy
elérhetővé váljanak1 a munkahelyek, oktatási intézmények, egészségügyi szolgáltatások
stb.

Szükség van közlekedési mintaprojektek tervezésére és végrehajtására, amelyek jó és
innovatív példát tudnak mutatni az alacsony népsűrűségű területek mobilitásának
fejlesztési lehetőségeire. A PhD kutatásra választott téma a vidéki közlekedés
rendszerek fenntartható fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja  és kapcsolódik az
ARTS2 elnevezésű (EU által támogatott) projekthez, amely magyarországi
munkarészeinek én voltam a koordinátora. A projekt keretében kollégáimmal közösen
egy olyan demonstrációt/mintaprojektet készítettünk elő, amely a nemzetközi
tapasztalatokra támaszkodva a magyarországi vidéki közlekedési szolgáltatások
példaszerű javítását tűzte ki célul egy előzetesen kiválasztott területre vonatkozóan.
A disszertációban inter- és multidiszciplináris megközelítést alkalmazok, figyelembe
véve a fenntarthatósági alapelvek lehetőség szerinti legszélesebb körű érvényesülését.
Az ARTS projektben alkalmazott előkészítési, tervezési, megvalósítási és értékelési
módszertan sok szempontból nem elégítette ki a fenntarthatósági elveket. A módszertan
kiegészítésének igénye motivált arra, hogy a disszertációban mélyebben is
megvizsgáljam, hogy miként bővíthető, javítható az az egyébként jól felépített
módszertan, amelyet a konzorciumi partnerekkel közösen kidolgoztunk.

Saját szakmai életutam során szerzett új ismereteket és tapasztalatokat is felhasználtam
a disszertációban az ARTS projektben alkalmazott módszertan kiegészítésekor.
Okleveles építőmérnökként végeztem a BME Építőmérnöki Karán. Az Út és
Vasútépítési Tanszéken kezdtem el PhD tanulmányaimat és ekkor kezdődött az ARTS
projekt előkészítése. A projekt megvalósítási fázisa már a Környezetgazdaságtan
Tanszékhez kapcsolódott, a befejezésekor pedig a Területfejlesztési Kutatási Központ
munkatársaként dolgoztam. Így tudtam integrálni a mérnöki, környezet és közgazdasági,
valamint a területfejlesztési tudásomat a disszertációban feldolgozott témában.

Témával való kapcsolat:
a.) Az eddigi kutatási tevékenységem során a közlekedési beruházások költség-

haszon elemzésével, gazdasági kérdéseivel, környezeti hatásaival részletesen
foglalkoztam. Az útügyi beruházások értékelése során szerzett tapasztalataimat,
illetve a mobilitás-menedzsmenttel kapcsolatos ismereteimet a közlekedési
szolgáltatások integrált rendszereinek a vizsgálatában jól tudom hasznosítani.

b.) A közösségi közlekedés minőségi kérdéseivel, fejlesztési lehetőségeivel,
mobilitás menedzsmenttel foglalkozó kutatásokban, konferenciákon vettem részt.

1 Európa számos vidéki területén a szétszórt település-hálózat miatt az alapfokú szolgáltatásoktól (pl.
élelmiszerbolt, bank, általános iskola) való távolság elérheti a 8 kilométert.
2 Az ARTS (Actions on the Integration of Rural Transport Services) az Európai Unió 5-ös számú
kutatási keretprogramjának 4-es tematikus csoportjába tartozó, az "Energia, környezet és
fenntartható fejlődés" című tematikus programjához csatlakozó projekt.
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c.) A Local Agenda 21, a fenntarthatóság helyi programjának, valamint a
közlekedéspolitika stratégiai környezeti vizsgálatának kidolgozását végző
tanszéki munkacsoport tagja voltam.

1.2 Szakirodalmi feldolgozottság

A disszertációmban összegeztem a nemzetközi és a magyar szakirodalomnak a
témával kapcsolatosan fontosnak ítélt kutatási eredményét. A közlekedési rendszerek
fejlesztésével kapcsolatos szakirodalom jelentős mértékben a városi közlekedésre
koncentrált, miközben a vidéki területek mobilitási problémáinak megoldására
viszonylag kevés publikáció, tanulmány3 született.
A disszertációban felhasználtam a BME Környezetgazdaságtan Tanszék által az
elmúlt években, közlekedési témában végzett kutatási munkáinak eredményeit.

1.3 Elméleti és gyakorlati hasznosság

Elméleti hasznosság
Úgy gondolom, hogy az ARTS projektben kidolgozott módszertan nem megfelelő a
fenntarthatóság erősítésére a vidéki területeken. A módszertan túlzottan a technológiai
és gazdasági szempontokat helyezi előtérbe, és nem vizsgálja a környezeti hatásokat.
Ezért egy olyan metodikára és értékelési keretre van szükség, amely tartalmazza a
fenntartható fejlődés szempontjait is. Biztosítani kell ezáltal, hogy a módszertan főbb
lépéseinek követésével, a jövőbeni vidéki közlekedési projektek a fenntarthatósági
elveket is vissza tudják tükrözni.
A közlekedés-fejlesztés projektfolyamatának javítására is hangsúlyt kell fektetni az
előkészítési, tervezési, megvalósítási és értékelési szakaszokban egyaránt. A
rendelkezésre álló eszközrendszer alapján (korábbi kutatásokra támaszkodva) további
elemzési, értékelési technikákat célszerű beépíteni a projektfolyamatba.

Gyakorlati hasznosság
A vidéki közlekedési példákat – kiemelten a magyar demonstrációt, mint részletes
esettanulmányt – és a legjobb gyakorlati megoldásokat mutatom be a disszertációban.
A projektek kialakításához szükséges útmutató segítségével pedig lépésről lépésre
követni lehet, hogy milyen módon tervezzünk és valósítsunk meg közlekedés-
fejlesztéseket. Annak ellenére, hogy a demonstrációk viszonylag kis mértékűek, ezen
fejlesztések hatása jól tanulmányozható. (A magyar esettanulmánnyal kapcsolatos
elemzések 2002-2004 között készültek, ezért ezeket aktuális adatok alapján frissítem és
kiegészítem.)

A módszertan fejlesztésével kialakított tervezési és megvalósítási útmutató lehetőséget
nyújt a közlekedésfejlesztésben érdekelt önkormányzatok, valamint a tervezők számára,
hogy az általam kibővített metodika alkalmazásával valósítsák meg a vidéki mobilitást
javító projektjeiket.

3 Az egyik átfogó, elméleti ismereteket szintetizáló projekt a VIRGIL (Európai Unió 4-es számú kutatási
keretprogram, 1999-2000): „Ellenőrizni és megerősíteni a vidéki közlekedési szolgáltatások
elérhetőségét”. Ez a kutatás részletesen foglalkozik a rurális területek közlekedésfejlesztésének, az
innovatív és rugalmas közlekedési szolgáltatások kialakításának elvi kérdéseivel, és ehhez kapcsolódóan
jelentős mennyiségű külföldi szakirodalmat dolgoz fel.
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A tapasztalat-csere, illetve a tudás-transzfer fontos hozadékká válhat a jövőbeni
alkalmazások számára. A disszertációban ezért javaslatokat adok a közlekedési
szolgáltatók és a hatóságok döntéshozóinak, valamint kijelölöm a további kutatások
irányokat.

1.4 A kutatási célok meghatározása

A téma keretei

A kutatás kereteit az ARTS projekt eredményei részben meghatározzák, azonban a
fenntarthatósággal kapcsolatban, illetve a további alkalmazási területekre vonatkozóan
jelentős kiegészítő kutatásra van szükség.
I. Az ARTS projekt keretében kialakított módszertan továbbfejlesztésével,
integrált megközelítésmód alkalmazásával (fenntarthatósági, területfejlesztési,
projekt-menedzsment szempontok stb.) kapcsolatosan megválaszolandó kérdések:

1) Milyen módon illeszthetőek a vidéki közlekedés-fejlesztések ARTS projektben
megfogalmazott célkitűzései a fenntartható fejlődés elveihez?
2) Milyen mutatószámok/indikátorok szükségesek a vidéki közlekedés-fejlesztések
hatásainak minél szélesebb körű értékeléséhez?
3) Milyen projekt-menedzsment eszközökkel szükséges kiegészíteni a módszertant,
hogy javítani lehessen a projektek sikerességét?

II. A vidéki közlekedés tervezésével, megvalósításával, értékelésével kapcsolatos
kérdések:

1) Melyek a magyarországi vidéki közlekedés legfőbb előnyös tulajdonságai,
jellegzetességei?

2) Mi akadályozza az innovatív, integrált vidéki közlekedési rendszerek fejlődését
Magyarországon?

3) Az iskolai busz-közlekedés javításának tervezéséhez, megvalósításához és
értékeléséhez milyen részletesen kidolgozott esettanulmány használható?

III. Az eredmények alkalmazhatóságával kapcsolatos kérdések:
1) A demonstrációs program eredményei alkalmazhatóak-e más magyarországi

helyszínekre is?
2) Milyen intézkedésekkel valósítható meg a vidéki közlekedési rendszer komplex,

innovatív fejlesztése?

1.5 A disszertáció forrásai, szerkezeti felépítése, formai
jelölései

A disszertációban megjelenő ismeret és tudásanyag több-rétegű és több forrású:
1) A módszertani leírásokat az ARTS Kézikönyv alapján (átdolgozva, tömörítve)

készítettem. A PhD kutatás alapját képező ARTS projektben 22 konzorciumi tag
vett részt. Közös munkánk volt a demonstrációk, eljárások, módszertani keretek
kidolgozása. A magyar partner részéről is 5-6 ember4 munkájára volt szükség
egyéni feladatok és jelentések formájában.

4 A munkában jelentős segítséget nyújtott: Csigéné Nagypál Noémi és Erős Bálint.
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Az irodalomjegyzékben található, nyilvánosan is elérhető (letölthető) ARTS-
projekt kutatási jelentések tartalmazzák azokat az angol nyelven készült belső
nemzeti jelentéseket, amelyeket a magyar vidéki közlekedést akadályozó
tényezőkről, illetve a magyar demonstráció tervezéséről, megvalósításáról és
értékeléséről a BME részéről készítettünk. A disszertációban található összes
táblázat, ábra, térkép és kép alatt szögletes zárójelben egyértelműen
megjelöltem a forrásul szolgáló dokumentumot, adatbázist, adatszolgáltatást stb.
Amennyiben lehetőség és szükség volt rá, minden esetben frissítettem a 2002-
2004 között készült elemzéseket, vizsgálatokat, valamint a disszertáció logikai
felépítésének megfelelően átszerkesztettem és kiegészítettem a rendelkezésre
álló forrásanyagokat.

2) A vidéki közlekedés helyzetelemzését, a módszertan továbbfejlesztését, az
esettanulmány magyar nyelvre történő fordítását, összeállítását, kiegészítését és
a további elemzéseket önállóan végeztem el.

A disszertáció tartalmaz elméleti/módszertani és gyakorlati/esettanulmány jellegű
leírásokat és elemzéseket. A nyomon követhetőség érdekében ezek az egyes
főfejezeteken belül egymást követik. Először ismertetem a módszertan vonatkozó
részeit, majd utána közvetlenül egy végigvezetett magyar esettanulmány példáján
keresztül bemutatom a gyakorlati vonatkozásokat is.
A módszertani részeket dőlt betűvel jelöltem, az általam javasolt módszertani
kiegészítések lényegi összefoglalását keretes szövegbe helyeztem.
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2 A vidéki közlekedés problémái, a fenntarthatóság
erősítésének lehetőségei

2.1 A közlekedés és a fenntarthatóság kapcsolata

A vidéki közlekedés problémáinak megértéséhez és a fenntarthatóság erősítési
lehetőségeinek vizsgálatához szükséges a közlekedés és fenntarthatóság összetett
kapcsolat-rendszerének bemutatása. A közlekedés környezeti, gazdasági és társadalmi
folyamatokban betöltött szerepének, valamint a közlekedés helyi fenntarthatósági
programokhoz és vidékfejlesztési elképzelésekhez való illeszkedésének elemzése
mellett a közlekedéspolitika fenntarthatóság irányába mutató stratégiáját, illetve a
közlekedés környezeti integrációs folyamatát ismertetem.

2.1.1 A fenntartható fejlődés elvrendszere

A fenntartható fejlődés széles körben elfogadott definíciója a Bruntland jelentés
alapján: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit,
anélkül, hogy veszélyeztetné az eljövendő generációk lehetőségét arra, hogy ők is
kielégíthessék szükségleteiket” Jelen disszertációban nem vizsgálom a fenntarthatóság
különféle értelmezéseinek szerteágazó kérdéskörét, csak a főbb elvek, szempontok
bemutatására szorítkozom. Bulla Miklós és Pomázi István (2003) szerint a fenntartható
fejlődési politikáknak fontos szempontjai a következők lehetnek:

1) hosszú távú stratégiai tervezés,
2) árképzés (az áraknak tükrözniük kell az áruk és szolgáltatások teljes költségeit

és hasznait),
3) a közjavak szolgáltatása,
4) költséghatékonyság,
5) környezeti hatékonyság (regeneráció, helyettesíthetőség, asszimiláció,

irreverzibilitás elkerülése),
6) a gazdasági, szociális és környezeti politikák célrendszerének integrálása,
7) az elővigyázatosság elve,
8) a globális kölcsönös függőség,
9) az átláthatóság és a számonkérhetőség.

2.1.2 A közlekedés szerepe és hatása a környezeti, gazdasági és
társadalmi folyamatokban

A Transman Kft (2002) tanulmányának megfogalmazása szerint „a közlekedési
rendszer a társadalmi-gazdasági élet keltette közlekedési igények megvalósítója,
miközben a természeti erőforrások egyik jelentős fogyasztója és a környezeti terhelések
fő okozója”. A közlekedés szorosan kapcsolódik tehát a fenntartható fejlődés
mindhárom pilléréhez, kölcsönhatásuk bonyolult, átfogó rendszert alkot (1. ábra).
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1. ábra: A közlekedés és a fenntartható fejlődés tényezőinek kapcsolata

[forrás: Transman Kft. (2002)]

A fenntarthatóság erősítése tehát alapvető fontosságú a közlekedés tervezésében,
kialakításában, hiszen a mobilitás elválaszthatatlan részét képezi a gazdasági
folyamatoknak, de kiemelkedő hatást gyakorol a környezetre és társadalomra is.
A közlekedési rendszer akkor fenntartható5, ha (részletes elemzés 4.1.2 fejezetben):

1) biztosítja az egyének és a társadalmak alapvető mobilitási igényeinek
biztonságos, az épített és a természeti környezettel összhangban álló
kielégítését, a generációkon belüli és generációk közötti jogos igényeknek
megfelelően,

2) megfizethető, hatékonyan működik, több közlekedési módot kínál és támogatja
a gazdaságot,

3) korlátozza az emissziót és a hulladékot a bolygó elnyelő képességének
megfelelően, minimalizálja a nem megújuló energiaforrások használatát, újra

5 Fleischer (2002) előadásában a fenntarthatóság térbeli követelményeinél két kulcsfogalmat említ,
ezek a „helyek tere” és az „áramlások tere” (Castells, Manuel 1996 The Rise of the Network Society -The
Information Age.) A helyek tere védelemre szorul az áramlások terével szemben, hogy megõrizze / a
maga tempójában változtassa meg a belsõ struktúráit. A túl erõs és túl hirtelen érkezõ külsõ hatások nem
szolgálják, hanem felbomlasztják a belsõ struktúrákat, arányosságra és mértékre van szükség a kettõ
között.
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alkalmazza, visszaforgatja az alkatrészeket, és minimalizálja a terület
felhasználást, valamint a zajterhelést.

2.1.3 A közlekedés szerepe a helyi fenntarthatósági programokban és a
vidékfejlesztésben

A közlekedés nem csak a globális és regionális nagy rendszerekben, hanem a
fenntarthatóság helyi szintjein is erőteljes hatást gyakorol. A közlekedés okozta
kihívásokra és problémákra ezért a helyi fenntarthatósági programokban is választ kell
találni. Prof. Szlávik János (2003) MTA doktori értekezésének megfogalmazása
alapján: „a fenntartható fejlődés lokális programja (Local Agenda 21 – LA 216) azt
célozza, hogy a természet-gazdaság-társadalom hármasában úgy teremtse meg helyi,
kisregionális szinten az összhangot, hogy az a fenntarthatóság hosszú távú elveit
szolgálja.”
A helyi közösség bevonásával, jellemzően az önkormányzat kezdeményezésében
indított komplex tervezési folyamatok eredményeként létrejövő lokális programok a
közlekedés-fejlesztésekben való társadalmi részvétel számára is megfelelő keretet
adnak. Ezeknek a kezdeményezéseknek a partnerségi kapcsolatokban rejlő lehetőségeit
a vidéki területeket szolgáló közlekedési rendszerek – a fenntarthatósági elveket is
figyelembevevő- tervezésében is célszerű lenne kihasználni. [Szlávik (2003)]
Prof. Illés Iván (2005) egyetemi jegyzete a vidéki, rurális területek fogalmának
nemzetközileg elfogadott, OECD definícióját adja meg: a városi (urbánus) és a falusi,
vidéki (rurális) térségeket a népsűrűség meghatározott határértéke különbözteti meg
egymástól: 150 fő/km2. Ezt szükséges azonban kiegészíteni azzal, hogy vidéki területen
a mezőgazdaság foglalkoztatási aránya 15% felett van. Megfogalmazása szerint a
helyi, alulról jövő kezdeményezések fontosak, de a sikerük feltétele a külső
feltételrendszer megfelelősége is. A helyi fenntarthatósági programok mellett a
vidékfejlesztés központi kormányzati programjaira még nagyobb mértékben szükség
van. „A vidékfejlesztés határterület a regionális politika és az agrárpolitika között, de a
vidék nagyarányú átalakulása folytán ma már inkább az előbbinek a regionális
politikának, a területfejlesztésnek része.”

Csatári Bálint (2004) előadásában megállapítja, hogy a lokálisan jelentkező gazdasági,
társadalmi és környezeti konfliktusokra a helyi erőforrások felértékelődése és a
fenntarthatóság biztosítása lehet a megfelelő reakció. Veres (2004) szerint azonban
figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket is, amely a
centrum és periféria viszonyt kialakítja. A perifériák fejlesztése során kiemelten
szükséges a közlekedési megközelíthetőség, az elérhetőség javítása.

A vidéki kistelepülések gazdasága általában szorosan kapcsolódik egy közeli
városhoz/központhoz. A város és környezete jó együttműködésének egyik feltétele a
megfelelő közlekedés. A vidéki közlekedés vizsgálatának ezért része kell, hogy legyen a
városi mobilitás problémáinak, megoldási javaslatainak7 az ismertetése is (mivel
jelentős áthúzódó hatást gyakorol). Az Európai Bizottság a 2001. évi Fehér Könyv
középidejű felülvizsgálatában meghirdette a Városi Közlekedés Zöld Könyvének 2007.

6 További részletes módszertani leírást, értelemzéseket tartalmaz Szlávik -Turchanyi (2002) BM
tájékoztató kiadvány és az ICLEI által kiadott útmutató: Hewitt (1997) is.
7 További vizsgálatok a fenntartható közlekedés-fejlesztés lehetőségeiről: Zsirai (1999), Mészáros (2004)



Fenntarthatóság a vidéki közlekedési rendszerekben PhD disszertáció

Készítette: Princz-Jakovics Tibor 8

évi összeállítását. Az előkészületek során készült háttéranyagok a következő főbb
kérdésekre fókuszálnak8:

1) intelligens közlekedési rendszerek (pl. valós-idejű információs rendszerek
alkalmazása)

2) közösségi közlekedés és intermodalitás (pl háztól-házig szolgáltatások,
biztonságos gyaloglás és kerékpározás feltételeinek javítása, a közösségi
közlekedés minőségének mérése)

3) Biztonság, környezeti teljesítmény és zaj (integrált közlekedésbiztonsági
megközelítések, Tematikus Stratégia a Légszennyezésről [(EC, DG Transport
(2007/a] által javasolt célkitűzések a károsanyagok csökkentésére9, 2002/49/EC
direktíva a zajmérésről és annak kezeléséről [(EC, DG Transport (2007/b].

2.1.4 A közlekedéspolitikának a fenntarthatóság irányába mutató
stratégiája

Az EU jelenlegi közlekedési politikáját megjelenítő 2001. évi ún. Fehér Könyv nem
tartalmazza külön stratégiai célként a vidéki közlekedés fejlesztését. A vidéki
közlekedéssel kapcsolatos stratégiák, intézkedési tervek kidolgozása a regionális és a
települési önkormányzatok feladatát képezi. Fleischer és szerzőtársai (2005) szerint „az
EU és a magyar közlekedéspolitikának ugyanakkor jelentős szerepe kellene, hogy
legyen a fenntarthatóság felé mutató irányok, stratégiák kijelölésében.” Kiss – Orosz –
Zsolnay (1999) megállapítja, hogy az EU és a nemzeti szintű közlekedési politikák
különféle beavatkozások kombinációin keresztül szeretnék az utazási szokásokat
megváltoztatni, hogy ösztönözzék az egyéni gépkocsi használaton kívüli többi utazási
mód igénybe vételét.

Fleischer (2005) megfogalmazása alapján: „a fenntartható közlekedési rendszer
kialakítását érintő feladat kettős: egyfelől elemezni kell a jelenlegi folyamatokat, és
megbontani a mai fenntarthatatlan működést stabilizáló visszacsatolásokat (néha
intézményi vagy tudati rögzültségeket); másfelől pedig ki kell építeni azokat a
rendszerműködéseket, melyek képesek a fenntartható működést stabilizálni”. Kiemeli,
hogy állandó kényszerhelyzet (pálya-függés, strukturális meghatározottság) korlátozza a
rövid távú döntéseket, nem kap teret a megújuló közlekedési szakértelem.
Kulcsfontosságú lenne pedig a közlekedésen belül az együttműködés, eljött az
integrációk ideje. Ehhez a közlekedéspolitikában alkalmazandó stratégiai irányelveket
és a megvalósításukhoz szükséges integrációs lehetőségeket kell elemezni (Melléklet
37. táblázat).
Kovács Ferenc (2007) cikkében kiemeli a közigazgatás szerepét a közlekedéspolitika
alakításában. Az Új Magyarország Fejlesztés Tervben ugyan nagy súllyal jelenik meg
az infrastrukturális fejlettségbeni hiányosságok mérséklésére való törekvés, azonban a
szerző felhívja a figyelmet arra, hogy vannak olyan területei a közlekedésnek,
amelyeket nem lehet egyértelműen csak kompetitív alapon kezelni. Bemutatja továbbá a
magyar közlekedéspolitikai célok megvalósításában történő fokozott állami
szerepvállalást alátámasztó következő jellemzőket:

a.) „a közlekedésben széles körben léteznek a jövedelmezőségi megfontolások
alapján nem biztosítható közszolgáltatások;

8 A zárójelben felsorolt témákat a vidéki közlekedés szempontjából is figyelembe kell venni.
9 A közúti közlekedés felelős a EU szén-dioxid kibocsátásának ötödéért.
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b.) a közlekedésben még ma is jelentősek a monopol és oligopol piacok;

c.) a közlekedési tevékenységnek szükségszerű velejárói egyes negatív externáliák
(balesetek, környezetkárosítás, torlódások miatti időveszteség), amelyek
mérséklése állami beavatkozás nélkül nem érhető el.”

2.1.5 A közlekedés környezeti hatásai integrációjának igénye

A közlekedés fenntarthatóságának erősítése érdekében a környezeti szempontok
megjelenítésére a közlekedéspolitikában kiemelten szükség van. A környezetpolitikát
minden olyan szakpolitikába be kell ugyanis építeni, amely környezeti hatást okoz. A
BME Környezetgazdaságtan Tanszék (2004) tanulmányának megfogalmazása szerint „a
Környezetpolitikai Integráció (EPI,  Environmental  Policy  Integration)  az  a  politikai
folyamat, amely a következő területeket érinti:

1) intézmény-szervezeti és eszközbeni előfeltételek,
2) ágazati szintű integráció,
3) piaci szintű integráció (ágazatokat átfogó gazdasági, piaci alapú eszközök).”

Az ún. Cardiff-i folyamat10 lényege pedig az, hogy az Európai Közösség szakterületi
tanácsainak hatáskörükön belül saját stratégiát kell kidolgozniuk a környezetvédelmi
követelmények figyelembevételével. A Cardiff-i folyamat során legelőször a
közlekedési stratégia készült el (prezentálva: 1999, Helsinki). Az egyik kulcsmondata
a következő: „az egyéni és közösségi célú közúti és légi közlekedés jelenlegi
növekedési trendje – annak környezeti hatásai miatt- hosszú ideig már nem viselhető el
sem lokális, sem regionális, sem globális szinten”.

A Környezetgazdaságtan Tanszék által készített tanulmány megemlíti, hogy a
közlekedésen kívül az energetikára és a mezőgazdaságra is készültek stratégiák11,
azonban a Cardiff-i folyamatnak eddig inkább a figyelemfelkeltő, mint a szektoriális
döntéseket ténylegesen befolyásoló szerepe a jelentős.

A közlekedés környezeti integrációjának igényét én is fontosnak tartom. A
disszertációban ezért a vidéki közlekedési rendszerek tervezésére, megvalósítására és
értékelésére -az ARTS projekt keretében- kialakított módszertan fejlesztése során arra
törekszem, hogy a környezeti szempontok integrálásának koncepcióját alkalmazzam, és
felhívjam a figyelmet a fenntarthatóság erősítésének szükségességére.

2.2 A vidéki közösségi közlekedés hazai példái

2.2.1 A vidéki közösségi közlekedés főbb jellemzői

A közlekedés és a fenntarthatóság kapcsolatának elemzése után a magyarországi vidéki
közösségi közlekedés főbb jellemzőinek és a jelenleg elérhető szolgáltatásainak a
vizsgálatát végzem el.

10 1998. júniusában, Cardiffban a brit elnökség indította el ezt a folyamatot.
11 Magyarországon a tanulmány készítésének időpontjában, 2004-ben még nem állt rendelkezésre olyan
startégiai dokumentmum, amelyet elemezni lehetett volna. 2007. szeptemberére viszont elkészült egy
átfogóan kidolgozott, hosszabb időtávra vonatkozó és minden lényeges közlekedési feladathoz
iránymutatásul szolgáló „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégiá”-nak az első fejezete, a Zöld Könyv
első változata. 2007-ben ennek a társadalmi egyeztetése folyik, ezért környezeti szempontból még korai
lenne az értékelés.
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A vidéki közösségi közlekedés fogalmának meghatározása
A vidéki közlekedési rendszerek általános vizsgálata során a közösségi szolgáltatások
jellemzőit elemzem, míg az egyéni közlekedési lehetőségeket meghatározó tényezőket12

az esettanulmány gyakorlati példáján keresztül mutatom majd be részletesen
(3.3 fejezet).

A vidéki közösségi közlekedést a kutatási munka során a (kis)települések és rurális
környezetük közötti kistávolságú- legfeljebb kb. 25-30 km hatósugarú-
személyszállításnak feleltetem meg. A vidéki közlekedés, mint terminológia ilyen
formában nem használatos a közlekedéstervezésben, és a rurális közlekedés tartalma
sem fedhető le egyértelműen a személyszállításban alkalmazott helyi, helyközi és
távolsági kategóriákkal.

A vidéki térségekben a legközelebbi város, illetve település-centrum elérése, azaz a
vonzáskörzeti közlekedés a meghatározó (kb. a teljesítmény 90%-a), míg a települések
egymás közötti közlekedési/szállítási igényei erősen másodlagosak [Erdősi (2005)].
A magyarországi vidéki területek közösségi közlekedése teljesítményének és mód
szerinti megoszlásának a segítségével megállapíthatóak a fontosabb rendszer-jellemzők.

A közösségi közlekedés teljesítményének változása (1990-2006)
Az egyéni közúti közlekedés térnyerése Magyarországon is egyre erőteljesebb, ennek
ellenére még mindig meglehetősen sokan használják a közösségi közlekedést. A hazai
autóbusz és a vasúti közlekedés részaránya - kedvező módon - még mindig kb.
kétszerese az EU átlagnak (utas km-ben). A közforgalmú távolsági és a helyi
személyszállítás teljesítménye (utas km-ben) pedig a GDP növekedésével
párhuzamosan továbbra is emelkedik (2. ábra).  Az  utasok  száma  (fő)  viszont
fokozatosan csökkenő tendenciát mutat.

2. ábra: A magyar közösségi személyszállítási teljesítmények (ukm) változása 1990-2006.

[forrás: KTI, KSH]

12 Egy mobilitási tényezőt országos szinten is fontosnak tartok megemlíteni. Magyarországon a
motorizáció átlagos szintje 2005. évben 287 szgk/1000 háztartás volt. Az európai átlagnál (EU-25: 476)
ez jelentősen alacsonyabb, annak ellenére, hogy a megelőző 5 évben a motorizáció erőteljesen
növekedett: 2000. évi 232 szgk/1000 háztartás szintről.
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A belföldi helyközi közösségi közlekedés teljesítményeinek megoszlását az 1. táblázat
mutatja 2001-es és 2006-os évekre (repülőgépen szállított utasok számát kivéve). Ezek
az értékek magukban foglalják a nagytávolságú utazásokat is, így csak korlátozott
mértékben alkalmasak a vidéki közlekedés jellemzésére. A vasút részaránya csekély
mértékű csökkenést, a buszközlekedésé pedig emelkedő tendenciát mutat. A 2007-es
racionalizálást követően számos vasúti mellékvonalon a forgalom szüneteltetése
valószínűleg még tovább fogja csökkenteni a vasút részesedését a jövőben.

utasszám alapján
[%-os megoszlás]

utaskilométer alapján
[%-os megoszlás]

Megjegyzés

2001 2006 2001 2006
autóbusz 77,9 78,2 54,5 55,1 Kb. 3/4-ed részben VOLÁN

menetrendszerinti autóbusz
[Volán Egyesülés adatai alapján]

Vasút 21,9 21,5 45,3 44,8
Hajó 0,2 0,4 0,2 0,2

1. táblázat: A belföldi helyközi közforgalmú közlekedés teljesítményeinek megoszlása
(2001-2006)
[forrás: KSH]

2.2.2 Vidéki közlekedési szolgáltatások Magyarországon

A Magyarország vidéki területein elérhető közösségi közlekedési szolgáltatásokat
jelentős arányban még a hagyományos módok: a menetrendszerinti autóbuszok, a
vasúti közlekedés és a taxi szolgáltatások képviselik. Ezeken kívül a személyszállítási
kínálatban még speciális igényeket kielégítő, kiegészítő közlekedési szolgáltatások:
falubuszok (kommunális autóbuszok), iskolabuszok, valamint rugalmas szolgáltatások
is megtalálhatóak. A szolgáltatások bemutatása során az utóbbiakra, a kiegészítő
lehetőségekre helyezem a hangsúlyt.
A vidéki közlekedés üzemeltetőinek tulajdonosi struktúrájában az állam, illetve a helyi
önkormányzatok aránya a meghatározó. A nagy közlekedési vállalatoknál a jelentős
állami tulajdonrész megszüntetése és az innovatív, intelligens valamint rugalmas
közlekedésfejlesztés érdekében jelenleg is folyik a privatizáció előkészítése.

Menetrendszerinti autóbuszok

A menetrendszerinti helyközi és helyi autóbusz-közlekedés szállítja a legtöbb utast, és
sok településen az autóbuszok jelentik a vidéki lakosság számára az egyetlen közösségi
közlekedési lehetőséget. A buszok közlekedtetésével foglalkozó13 üzemeltetők között
sok tradicionális nagyvállalat található.

Vasúti közlekedés

Vasúti szolgáltatásokat jellemzően nagy utasáramlatok esetén célszerű biztosítani, a
magyar vidéki közlekedésben ezért kisebb szerepe van a vasúti szolgáltatásoknak, mint
a közútinak. A vasút egyre inkább teret veszít a vidéki területeken, kivéve a turisztikai
funkciójú (jellemzően keskeny-nyomközű) vasútvonalakat.

13 További részletes elemzés a közforgalmú közlekedés feladatairól és a munkamegosztásról
Manninger (2000) cikkében található.
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Taxi közlekedés

A taxi szolgáltatást végző vállalkozások általában a nagyobb településeken
tevékenykednek. Az általuk kínált szolgáltatások kényelmesek, és háztól házig
terjednek, az árak azonban túl magasak a vidéki lakosok számára. (Az alacsony fizetési
hajlandóság problémáját a veszélyek között részletezem). A vállalkozók általában
szervezett taxi-társasághoz tartoznak.

Falubuszok

A falubuszok/kommunális autóbuszok sok kistelepülésen megtalálhatóak
Magyarországon. Segítik a szociális ellátást, orvoshoz szállítják az időseket és a
rászorultakat, az óvodásokat és iskolásokat foglalkozásokra viszik, szállítják az ebédet.
Az utasok száma azonban a sokrétű feladatok ellenére sem jelentős. Ezeknek a
kommunális autóbuszoknak az üzemeltetése általában a falugondnoki teendők közé
tartozik. Beszerzésük meghatározó módon különféle pályázatok14 segítségével történik.

Iskolabuszok

Az iskolai közlekedés megoldására gyakran alkalmazott lehetőség a diákok
iskolabuszokkal való szállítása. Az alábbiakban az iskolai közlekedés problémáit okozó
tényezőket részletesen bemutatom.

A csökkenő gyermeklétszám, a finanszírozási nehézségek, illetve ezzel párhuzamosan a
magasabb minőségű oktatás iránti igény a hazai oktatási rendszer átalakítását és
egyúttal fejlesztését teszi szükségessé. Az oktatási intézményi rendszer elmúlt években
történő változását jellemző főbb országos mutatószámokat a Melléklet 40. táblázata
mutatja. Az iskolák fenntartói a demográfiai, finanszírozási és minőségi követelmények
indukálta intézményi átalakulások során legtöbbször az intézmények összevonása
mellett döntenek. Amennyiben azonban az összevonás sem segít és a fenntartói jogokat
sem lehet átadni, akkor iskolabezárást hajtanak végre az önkormányzatok15.  A
megszűnt vagy összevont intézmények tanulói ezért napi ingázásra kényszerülnek.
2002-es adatok szerint közel 100 ezer általános iskolás és 170 ezer középiskolás ingázik
lakóhelye és más településen lévő iskola között.
A diákok szállítása sok helyen nehezen megoldható probléma Magyarországon, főképp
a vidéki területeken. Azok a diákok, akik az otthonuktól távol lévő iskolába járnak
általában menetrendszerinti közösségi közlekedéssel vagy személyautóval (ha van
egyáltalán a családjuknak) jutnak el az iskolájukba. Általában a diákok alacsony száma
miatt nincs közvetlen iskolai járat. Amennyiben a diákok száma viszonylag magas
(vagy elég magas volt ahhoz, hogy korábban be lehetett tölteni a szükséges
létszámokat), nem megoldható a menetrendszerinti buszok további terhelése a
járatszámok emelése nélkül.
Gyakori azonban az a helyzet is Magyarországon, hogy ahol iskolabuszok indultak, ott
a menetrend szerint közlekedő járatokról tevődött át jelentős utazóközönség. A
lecsökkent utasforgalmú járatok további üzemeltetése viszont a Volán-vállalatok

14 Egyes pályázatoknál a feltételek maximum 9 fős járművet engedélyeztek, ezért a beszerzett buszok
túlnyomó része ekkora kapacitású, ami a jogszabályok szerint nem is tekinthető autóbusznak, és így nem
is tartoznak a személyszállítást szabályozó rendeletek hatálya alá..
15 Azok az önkormányzatok, amelyek a helyi iskolát a tanévkezdés előtti rövid időn belül zárják be, arra
kényszerülnek, hogy a mobilitási gondokat igen gyorsan oldják meg.
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számára gazdaságtalanná vált, ezért megszüntetésüket szeretnék elérni (sok esetben ez
már meg is történt).
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) gyermekenként 80 000 Ft forrást
biztosít az önkormányzatok számára az iskolai közlekedés finanszírozására.
Járműbeszerzésekre is rendelkezésre álltak pályázati források: 1996-2006-ban 523
iskolabusz vásárlására volt lehetőség Phare-program és a közösségi busz pályázat
keretében (jellemzően 20 +1 személy szállítására alkalmas buszok beszerzését
támogatták: kb. 18 millió Ft/busz értékben).

Rugalmas közlekedés

A rugalmas közlekedés16 még nem jellemző megoldás a vidéki mobilitási problémák
kezelésére hazánkban, de azért található rá példa. Nyíregyháza közigazgatási területén
például olyan rendszert alakítottak ki, amely korlátozott mobilitási képességű lakosok és
a ritkán lakott területeken – bokortanyákon – élők térben és időben szórt közlekedési
igényeit elégíti ki. A három midibusszal működtetett szolgáltatás illeszkedik a
célcsoport utazási igényeihez. A szolgáltatás 2006-ban indult, de a hívásközpont
kialakítása még folyamatban van, helyének kiválasztása a szervezeti struktúra és
működési modell alapján történik. Az eddigi rövid üzemelési időszak alapján még nem
lehet következtetéseket levonni, egyelőre mérsékelten sikeres a rendszer.
Önkéntességre épülő rugalmas szolgáltatás jelenleg nem működik Magyarországon.

Információs technológián alapuló szolgáltatások

Az információs technológián alapuló szolgáltatások fejlesztése a közlekedési vállalatok
stratégiájának részét képezi. Indultak is kísérleti projektek az elektronikus jegy és
bérlet-rendszer kiépítésére. Ezek a technológiák kezdeti beruházási költség-igénye
azonban még mindig jelentős és a meglévő jól működő vidéki közlekedési
alapszolgáltatásokra kell, hogy épüljenek.

2.2.3 Térségi közlekedésfejlesztések

A fenntarthatóságot központba helyező, átfogó, térségi vagy kistérségi szintű
közlekedésfejlesztésekre megvalósult hazai példákat nem tudok bemutatni, leginkább
csak koncepciók készültek.

Pozitív  példaként  említhető a Fertő-tó és térsége közlekedésének fenntart-
hatóságáról17 készített  koncepció,  amely  a fenntarthatósági célok eléréséhez például
az alábbi részfeladatokat javasolja: „a vasúti és menetrendszerű autóbuszközlekedési
szolgáltatások fejlesztése; igényekhez igazodó, rugalmas tömegközlekedési rendszer
megvalósítása, gyüjtőtaxi rendszer megvalósítása; határon átmenő tömegközlekedés
megtervezése és beillesztése a tömegközlekedési rendszerbe; határon átnyúló
közlekedési szövetség létrehozása.” A tanulmány készítői felhívják arra is a figyelmet,
hogy ezek a feladatcsoportok önálló projektként is megvalósíthatóak, de csak együttes
hatásuk alakítana ki egy jól működő, fenntartható rendszert.

16 A DRT (Demand Responsive Transport) olyan közforgalmú közlekedés, amely a használó igényeihez
illeszkedő, térben és időben rugalmas szolgáltatást nyújt. A rugalmas közlekedési szolgáltatás rendszer-
elmeit a Városi Közlekedésben megjelent Prileszky és társai (2006-2007) cikksorozat mutatja be
részletesen.
17 A Fertő-tó és térsége fenntarható közlekedésfejlesztését mutatja be a Széchenyi István Egyetem Építési
és Környezetmérnöki Intézet (2003) tanulmánya és Horvát (2004) cikke.
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2.3 A magyarországi vidéki közlekedés SWOT elemzése

A magyarországi vidéki közlekedés jellemzőinek összefoglalására SWOT elemzést
készítettem, amelynek segítségével meghatároztam mind a belső jellemzőket: erősségek
és gyengeségek, mind a külső jellemzőket: lehetőségek és veszélyek18. A vidéki
közlekedés SWOT elemzése elvégzésének szükségességét alátámasztja, hogy a vidéki
közlekedés számos specifikus tulajdonsággal rendelkezik. A helyzetfelmérés elvégzése,
a jellemzők meghatározása és figyelembevétele alapvető jelentőségű a fejlesztések
előzetes értékelése, tervezése során.

A SWOT elemzéssel elsősorban a hagyományos közösségi közlekedési szolgáltatások:
az autóbusz19 és a vasút jellemzőit mutatom be, a vizsgálataim eredményeinek
összefoglalását a 2. táblázat tartalmazza.

Erősségek (belső) Gyengeségek (belső)

1) Nagyfokú települési lefedettség,
széleskörű fizikai elérhetőség

2) Jó együttműködés helyi szinten az
önkormányzatok és a közlekedési
szolgáltatók között

3) Alvállalkozásban üzemeltethető
buszjáratok számának növekedése

4) Környezetbarát szemlélet erősödése
5) Javuló részvételi arány kutatási

projektekben

1) Innovatív, rugalmas szolgáltatások (pl.
háztól-házig) hiánya

2) Igény állami segítségre a fejlesztésekhez
3) Hiányoznak a minőségi közlekedési

szolgáltatások
4) Hiányoznak az információs

szolgáltatások
5) Szervezeti gyengeségek

Lehetőségek (külső) Veszélyek (külső)

1) Szabályozott és ellenőrzött tarifa-
rendszer kialakítása.

2) Civil szervezetekkel való
együttműködés fokozása

3) A vasúti és közúti közösségi
közlekedés szolgáltatásainak egyre
fokozottabb összehangoltsága

4) Pályázati források kihasználása

1) Szabályozatlan verseny az üzemeltetők
között, az üzemeltetők közötti verseny
hiánya

2) Kis utasforgalom, térben elszórtan
jelentkező igények

3) A helyi lakosok nem rendelkeznek
megfelelő fizetési hajlandósággal a
magas színvonalú szolgáltatások
megfizetésére

4) Merev piacrajutás magánüzemeltetés
esetén

2. táblázat: A magyarországi vidéki közlekedés SWOT elemzése

[saját szerkesztés, felhasználva az ARTS dokumentumok, D2 kutatási jelentés „barrier
analysis” munkarészének néhány megállapítását]

18 Az innovatív közlekedési megoldásokkal szemben felmerülő nehézségeket, korlátokat az ARTS projekt
keretében is vizsgáltuk egy ún. korlát-mátrix kitöltésével, elemzésével (barrier-analysis). A korlát rövid
leírásával, a befolyásolt közlekedési mód megnevezésésvel, valamint a korlát erősségének, illetve a
nemzeti, regionális vagy helyi szintre való hatásának meghatározásával történt a vizsgálat. A gazdasági-
és társadalmi-gazdasági, illetve a jogi/szabályozási korlátok elemzését (konzulensi segítségemmel) Erős
Bálint (2003) végezte.
19 Marcsa (2002) előadásában a közúti menetrend szerinti személyszállítás helyzetét SWOT elemzést
használva mutatta be.
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2.3.1 Erősségek (belső hatások)

1.) Nagyfokú települési lefedettség, széleskörű fizikai elérhetőség
A vidéki közlekedés Magyarországon rendelkezik számos előnyös tulajdonsággal,
amelyek főképp a közösségi közlekedés még mindig erős szerepéből fakadnak. Az
egyes közlekedési módok közötti munkamegosztásban ugyanis még mindig
kiemelkedően magas a közösségi közlekedés aránya.

Busz-szolgáltatások
A VOLÁN20 menetrendszerinti helyközi autóbuszjáratokkal az ország majdnem
mindegyik települése elérhető: 3145 települése közül 17 kivételével valamennyi.  A
települések kétharmadának lakosai csak a VOLÁN autóbuszjáratok segítségével
juthatnak el az iskolákba, munkahelyekre, illetve intézhetik különféle hivatalos és
magáncélú utazásaikat. A VOLÁN társaságok önálló helyi menetrend szerinti
autóbuszjáratokkal 109 településen bonyolítják le a közösségi közlekedést. Vannak
kisebb települések, ahol nem VOLÁN cég látja el az önálló helyi forgalmat.

Vasúti közlekedés

A magyar vasúti hálózat sűrűsége kiemelkedő Európában, azonban a vasúti
szolgáltatások jellegéből fakadóan a vidéki közlekedésben a feltáró jelleget csak a
jelentősebb utasáramlatokkal rendelkező közlekedési kapcsolatokban tudja ellátni. A
mellékvonalak egy részén a forgalom szüneteltetése pedig számos érintett településen
szűkítette a közlekedési szolgáltatások kínálatát az elmúlt években.

2.) Jó együttműködés helyi szinten az önkormányzatok és a közlekedési
szolgáltatók között
Az önkormányzatoknak egyre több szerep jut a decentralizációs folyamatban. Jobb
együttműködések jönnek létre helyi szinten, mivel a közlekedési szolgáltatóknak az
önkormányzatokkal egyetértésben kell kielégíteniük a helyi mobilitási igényeket.

Busz-szolgáltatások

Közszolgáltatási szerződés keretében 2005. év óta rögzítik azokat a közlekedési
szolgáltatásokat, amelyeket a busztársaságoknak nyújtaniuk kell. A helyközi járatokra a
szakminisztériummal, a helyi járatokra az érdekelt önkormányzattal kell szerződést
kötni.

Vasúti közlekedés
A vasúti alágazatban még nem jöttek létre a közszolgáltatási szerződések.

3.) Alvállalkozásban üzemeltethető buszjáratok számának növelése
A jogi keretek21 megfelelően szabályozzák a közlekedési vállalkozók számára a
működési feltételeket. A jellemzően nagy tőkeigényű piacra kevés magáncég tud
belépni és terjeszkedni.

20 A VOLÁN Egyesülés 28 tagszervezet összefogásával gazdálkodásuk eredményességének
előmozdítására és tevékenységük összehangolására, valamint szakmai és társadalmi érdekeik
képviseletére 1989-ben alapított jogi személyességgel rendelkező kooperációs társaság.
A gazdasági társaságnak jelenleg 58 tagszervezete van.
21 Astorp (1993) brit példát mutat arra, hogy milyen változások következtek be a személyszállítási piacon
a deregulációt követően.
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Busz-szolgáltatások
A buszközlekedéssel foglalkozó kisvállalkozások számára is lehetőséget teremt
azonban,  hogy  sok  nagy  üzemeltető volán  vállalat  adja alvállalkozásba valamelyik
viszonylatát (legfeljebb a teljes hálózata kb. 15 %-ának mértékéig). Ezek a járatok
főképp távolsági és részben helyközi viszonylatokat szolgálnak ki. Az alvállalkozók
számára általában km díjat és értékesítési jutalékot fizet a megbízó az átvállalt
szolgáltatás elvégzése után.

A koncessziós megoldások22 alkalmazása a másik lehetőség a kis és közepes
vállalkozások számára a piacra való belépésre, azonban a koncessziós járatok száma
nem jelentős a vidéki közlekedésben. Koncesszióban országosan összesen 6
viszonylaton üzemeltetnek busz-járatot 2002 óta, azóta ez a szám nem változott.

Vasúti közlekedés

A vasúti közlekedés is a liberalizáció felé halad. Még mindig meghatározó a MÁV, de
magáncégek is érdekeltek a személyszállítás területén.

4.) Környezetbarát szemlélet erősödése

Busz-szolgáltatások
A legnagyobb buszvállalatokat tömörítő VOLÁN egyesülés eredményei
környezetvédelmi tekintetben egyre javuló tendenciát mutatnak (saját, önkormányzati,
állami, EU és egyéb pályázati források felhasználásának segítségével): 2001-ben a
buszmotorok 68%-a volt környezetkímélő, míg 2005-ben ez a mutató már 95,5% volt.
Ennek köszönhetően a légkörbe jutó veszélyes gázok mennyisége számottevően
csökkent, évente több ezer tonnával. A VOLÁN Egyesülés tagjai közül 37 társaság felel
meg az ISO minőségbiztosítás követelményeinek, 13 társaságnál környezetközpontú
irányítási rendszer23 (KIR) is bevezetésre került.

Vasúti közlekedés

A vasúti közlekedésben a dízelüzemű mozdonyok, motorvonatok által kibocsátott
fajlagos (egy utaskm-re eső) szennyezés jóval kisebb, mint közúti közlekedés esetén. A
villamosítás csak a nagy forgalmú pályákon valósítható meg gazdaságosan.

5.) Javuló részvételi arány kutatási projektekben

A közlekedési vállalatok, önkormányzatok és közlekedéssel kapcsolatos kutatást végző
intézmények közös együttműködése, részvétele a nemzetközi kutatási projektekben
egyre szélesebb körben valósul meg. Az új pályázati rendszereknek köszönhetően egyre
több lehetőség áll rendelkezésre komplex közlekedés-fejlesztési célok támogatására is.
A Bustrip (2006), CIVITAS I. (2001-2004) és CIVITAS II. (2004-2007) projektek
ugyan a városi közlekedést helyezik a fókuszba, azonban a város és környezet
kapcsolatát javító szolgáltatásokat is tartalmaznak a projektek keretében támogatásra
benyújtott komplex intézkedés-csomagok.

22 A koncessziók és engedélyek állami szabályozás (a koncesszióról szóló 1996. évi törvény) alapján
adhatók ki meghatározott üzemeltetési területre és időbeli lefedettségre. A kapacitást illetően a
koncesszor maga dönthet, az állam nem határoz meg kapacitási határokat.
23 A Volán vállalatok közül 2003-ban 7 társaság rendelkezett Környezetmenedzsment rendszerrel.
Elsőként a Tisza és a Kisalföld Volán vezetett be KIR-t. A rendszerek elterjedtségét akadályozó
tényezőket részletesen Princz-Jakovics (2003) mutatja be.
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2.3.2 Gyengeségek (belső hatások)

1.) Innovatív, rugalmas szolgáltatások (pl. háztól-házig) hiánya
Az innovatív, rugalmas szolgáltatások nem terjedtek még el Magyarországon.  A
falubuszok ugyan nyújtanak közlekedési szolgáltatásokat a rászorulók számára,
azonban főképp a szociális ellátásban töltenek be fontos szerepet. (2.2.2 fejezet).

2.) Igény állami és önkormányzati segítségre az üzemeltetéshez és a fejlesztésekhez
A legfontosabb gazdasági gyengesége a vidéki közlekedésnek a megoldatlan
finanszírozással, a támogatásra való ráutaltsággal kapcsolatos. A vidéki közlekedés
alacsony utasforgalma miatt nem működtethető gazdaságosan. A közlekedési
vállalkozások ezért támogatást kapnak az államtól, illetve az önkormányzatoktól. (A
kedvezményekkel utazók –pl. diákok és nyugdíjasok- viteldíjának meghatározott részét
ugyan az állam fizeti, de ez csak a kedvezményezetteket támogatja.) Kiegészítő
forrásokhoz juthat a vidéki közlekedés az EU alapjaiból is pályázatok útján. A javuló
finanszírozási lehetőségek ellenére szükség van hosszú távon az állami szerepvállalásra.

Busz-szolgáltatások
A helyközi közlekedésben az autóbusz vállalatoknak a költségeiket a jegyeladásokból
kell fedezniük, az állam a működéshez nem nyújt támogatást. A helyi viszonylatok
esetében azonban külső forrást jelent, hogy az érintett önkormányzatok általában
normatív módon támogatják a járatok üzemeltetését.

A buszvállalatok számára a fejlesztéseik végrehajtásához már állami segítségre lenne
szükség, főleg a járműállomány minőségének javításához. A szolgáltatások színvonala
még mindig nem megfelelő, de a fejlesztések saját erőből legtöbbször nem
megvalósíthatóak. A busz flotta felújításához néhány állami forrás igénybe vehető, de
az összeg minimális, csak mintegy 1-2%-át fedezi az összes felújítási költségnek.
(Nemzetközi példa: Crampin, J. (1998)). Az állam a busztársaságok tőkeemelésével is
próbál segítséget nyújtani a járművásárláshoz, ez azonban nem tekinthető jó
megoldásnak.

Vasúti közlekedés
A vasúti közlekedés jelentős központi támogatást kap, a fejlesztések finanszírozására
azonban nem jut elegendő forrás. A vasútnál a költségek mintegy 50-60%-át fedezik a
jegybevételekből, a fennmaradó részt az államnak kell kiegészítenie. A vasúti
szolgáltatások esetében fokozott állami segítségre van szükség mind az infrastrukturális
fejlesztésekhez, mind a járműbeszerzésekhez.

3.) Hiányoznak a minőségi szolgáltatások
Busz-szolgáltatások

A magyarországi busz-közlekedtetést végző vállalatok egyre több olyan buszt állítanak
üzembe, amelyek alacsonypadlósak, illetve mozgássérült-lifttel is fel vannak
szerelve. Az innovatív megoldások használata még nem terjedt el széles körben, de
középtávon sok fejlesztés megvalósítására lesz lehetőség.

Az alapvető infrastruktúrát és a járműállományt javító intézkedések megtétele után
tudnak csak a közlekedési vállalatok az általuk nyújtott szolgáltatások színvonalának
emelésére koncentrálni. A piacnyitás versenyhelyzetet fog teremteni, amely gazdasági
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kényszerítő erővel fog hatni a minél jobb szolgáltatások irányába. Az új, innovatív
megoldások ugyanakkor az üzemeltetési költségek csökkenését is eredményezhetik.
A VOLÁN társaságoknál 2001-ben a busz-állomány 27 %-a minősült korszerűnek
(esztétikai, utaskényelmi követelményeknek megfelelőnek), 2005-ben 47% volt a
modern járművek aránya. Az állomány gyorsabb ütemű cseréje a szerény mértékű
saját források és a fejlesztési célú költségvetési támogatások elmaradása miatt nem
érhető el, a járműállomány öregedése ezért tovább folytatódik.

Vasúti közlekedés
A vasúti szolgáltatások egyik legfőbb hiányossága a minőségben rejlik. A vasúti
járműpark elöregedett és nem képes teljesíteni a minőségi követelményeket. Az
elmúlt évek járműbeszerzései javítottak ugyan a helyzeten, azonban az új járművek csak
a nagy forgalmú fővonalakra kerültek. A pályafelújítások, átépítések, valamint az egyéb
sebességnövelő intézkedések is a fővonalakra, közlekedési folyosókra koncentrálódnak.
Kivételt képez ez alól a Szob-Nagybörzsöny közötti keskeny nyomközű vasút
közeljövőben megvalósítandó turisztikai célú helyreállítása.

4.) Hiányoznak a magas szintű információs szolgáltatások
Az információs és kommunikációs szolgáltatásokat összefoglaló jelleggel a 3. táblázat
mutatja be.

Busz-közlekedés Vasút Taxi

Szolgáltatást
ismertető általános
információ hiánya

A Volán társaságok
integrált, közös,
internetes menetrendje
2002. óta elérhető. A
nyomtatott menetrendek
pedig megtaláhatók a
busz- pályaudvarokon és
megállóhelyeken.
A modern, változtatható
jelzésképű kijelzők sok
társaságnál hiányoznak.

A vasúti informatika részben
magas színvonalú (lásd
internetes menetrend és
kapcsolódó szolgáltatások),
részben fejletlen
(utastájékoztatás)

A legtöbb taxi
vállalatnak van
honlapja, a
viteldíjakról,
illetve a
kedvezmények-
ről szóló
információkkal.

Szolgáltatási
jellemzőket
(foglalások és
kihasználtság)
bemutató
információ hiánya

A valós igénybevétel
ismeretében növelni
lehetne bizonyos
járatokon és időszakokban
a kínálatot, ezért is fontos
a telematika szélesebb
körű alkalmazása.

Rendszeres az
utasszámlálás, azonban az
utasforgalmi adatok sokszor
megbízhatatlanok.

Aktuális forgalmi
helyzetről tudósító
információ hiánya

Jelenleg az utasok
számára nem elérhetőek a
valós idejű információk.
A tényleges utazás
időkről, a késésekről nem
kapnak tájékoztatást az
utasok.

Az állomások, megállóhelyek
utastájékoztató rendszere ad
információt (pl. késésekről).
A járműveken (az új
beszerzésű motorvonatokat
kivéve) azonban nincs
lehetőség tájékoztatásra.

3. táblázat: A hazai vidéki közlekedés információs és kommunikációs jellemzői

[ARTS dokumentumok, D2 kutatási jelentés alapján saját szerkesztés]
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Az információ és kommunikáció hiánya minden vizsgált közlekedési alágazatban
azonosítható probléma. A hiányosságok mellett azonban -főképp a szolgáltatásról
szóló információ vizsgálatánál- vannak meglévő erősségek is. A legkisebb mértékű
hiányosságok, vagy a legkevésbé lényeges gyengeségek is ennél a típusú
információáramlásnál jelentkeznek. A szolgáltatási jellemzőkről szóló információ
hiánya sem meghatározó gyengeség, elsősorban az üzemeltetők számára fontos.  A
közlekedési szolgáltatók egyre jobb informatikai rendszerekkel dolgoznak, de még sok
a  tennivaló.  Az aktuális forgalmi helyzetről szóló információ hiánya is az
információs rendszer fejlesztése segítségével leküzdhető gyengeség.

5.) Szervezeti gyengeségek
A közlekedési vállalatokon belül is még mindig a túlzottan hierarchikus és merev
szervezeti működés24 jellemző. A változó piaci igényeknek való megfelelés és a
gyorsabb döntéshozatal irányába történtek elmozdulások, azonban más gazdasági
ágazatokkal összehasonlítva a reagálási képességekben megmutatkozó különbség
jelentős.

Busz-szolgáltatások
A VOLÁN Egyesülés tagjainak többsége fölött 2008-tól a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(korábban az ÁPV Zrt.) gyakorolja a tulajdonosi jogokat, miközben a kereskedelmi
felügyeletet a szakminisztérium (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, GKM)
biztosítja. Az adminisztráció és irányítás rugalmassága elfogadható szintű, ugyanakkor
a két kormányzati szerv együttes ellenőrzése nem mindig problémamentes. Az
adminisztráció különböző részei közötti együttműködés is sokszor hiányzik, amit a
hierarchikus felépítés nagymértékben meghatároz. Ugyanakkor az önkormányzatokkal
való együttműködés általában kedvezőnek ítélhető meg (2.3.1 fejezet).

Vasúti közlekedés

A vasúti személyszállítás terén még meghatározó szerepet játszó MÁV esetében
ugyancsak túlzottan hierarchikus szervezeti megoldások alakultak ki, azonban a
GYSEV már a versenyszféra szervezeti rugalmasságával rendelkezik.

2.3.3 Lehetőségek (külső hatások)

1.) Szabályozott és ellenőrzött tarifa-rendszer kialakítása
A különböző közösségi közlekedési módok (vasút, busz) árképzésének és
kedvezményeinek jelentős mértékű átalakítására 2007-ben került sor.
A különböző közlekedési alágazatok viteldíjainak közös tarifarendszerben25 való
együttes kezelése terén nem sikerült az elmúlt években eredményt elérni (kivéve a
Budapest Közlekedési Szövetség létrehozását). A vidéki városok és környezetük közötti
közösségi közlekedés tarifális szabályozására zónás rendszer26 kialakítása célszerű.

2.) Civil szervezetekkel való együttműködés fokozása
A civil szervezetek és a civil szféra aktivitása egyre erősödik Magyarországon.
Fontos társadalmi kontroll-szerepet játszanak és ma már megkerülhetetlenül jelen

24 Monigl (2005) részletesen elemzi a regionális közforgalmú közlekedés szervezési kérdéseit.
25 Novy (1998) európai példákat mutat be a közlekedési szövetség rendszerű együttműködésekről.
26 Nyíregyháza területén már működik zónás rendszer.



Fenntarthatóság a vidéki közlekedési rendszerekben PhD disszertáció

Készítette: Princz-Jakovics Tibor 20

vannak a civil közéletben. A közlekedés egyike azon ágazatoknak, ahol a
környezetvédelmi kérdések igen hangsúlyosak. Az egyik legismertebb civil
szervezetként említhető a Levegő Munkacsoport, amely szakértői háttérbázissal is
rendelkezik. Egyéb zöld szervezetek is jelentős társadalmi felelősség-vállalást
képviselnek.

3.) A vasúti és közúti közösségi közlekedés szolgáltatásainak egyre fokozottabb
összehangoltsága
Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a vasúti és közúti közösségi
közlekedés által nyújtott szolgáltatások egyeztetése. A menetrendek
összehangolásával regionális szinten a Közlekedéstudományi Intézet 2006-ban alakult
Regionális Közlekedésszervezési Irodái foglalkoznak. Ezen kívül fő feladatként
előkészítik a közszolgáltatások szakmai hátterét, monitorozzák a közszolgáltatási
szerződések teljesülését, vizsgálják a párhuzamosságokat. Az irodáknak azonban csak a
helyközi közlekedésre vannak jogosítványaik.

4.) Pályázati források kihasználása
Több lehetőség is nyitva áll a vidéki közlekedésbe történő forrásbevonásra. Az
önkormányzatok a lehetőségeikhez mérten próbálják támogatni a helyi közösségi
közlekedést. Központilag az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hirdetett
már több körben pályázatot közösségi buszok beszerzésére. Az EU alapok azonban nem
támogatják a beruházásokat, illetve busz-beszerzéseket, csak a szolgáltatás-fejlesztés
egyéb módjait.

Hazai és nemzetközi kutatási projektekben való részvétel erősödik (2.3.1 fejezet). Az
innovációra való törekvés, illetve a kutatásokban történő részvétel azonban még mindig
nem kellő mértékű.

2.3.4 Veszélyek (külső hatások)

1.) A szolgáltatók közötti verseny hiánya, szabályozatlan verseny az üzemeltetők
között

A közúti és a vasúti közösségi közlekedés közötti verseny kb. 2005-ig erősödött. Az
elmúlt két év intézkedései: számos vasúti mellékvonalon a forgalom szüneteltetése,
illetve a párhuzamosságok csökkentésére irányuló törekvések azonban a versenyhelyzet
csökkenését eredményezik.

Busz-szolgáltatások
A helyközi és helyi menetrendszerinti busz-közlekedtetéssel foglalkozó buszvállalatok
üzemeltetési területe a megyerendszer kereteihez igazodik (történelmi folyamat
eredményeként). A vidéki közlekedés tradicionális piac, az erős érdekérvényesítő
képességű VOLÁN Egyesülés segíti a tagokat fejlesztéseik összehangolásában, közös
döntések meghozatalában és egyúttal az üzemeltetési területeik védelmében. A
közlekedési vállalatoknak ugyanis gazdasági érdeke, hogy felosszák egymás között a
piacot és távol tartsák a lehetséges versenytársakat.
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Vasúti közlekedés

A vasúti közlekedésben a MÁV Start már nincs monopol-helyzetben, de a
személyszállítás piacán a Győr-Sopron-Ebenfurth Vasúton (GYSEV) kívül még kevés a
komoly versenytárs.

2.) Kis utasforgalom, térben elszórtan jelentkező igények

A kis népsűrűségű, rurális jellegű területeken elő lakosok mobilitási igénye térben is
elszórtan jelentkezik. A városi területekkel összehasonlítva jelentősen kisebb
utasforgalmi áramlatok keletkeznek. A közlekedési rendszer kialakításakor komoly
kihívást jelent a megfelelő járatsűrűség biztosítása kisszámú utas számára. Erdősi
(2005) megállapítja, hogy „a Volán-társaságok számára egyre nehezebben teljesíthető
kötelezettség a meglehetősen nagy hányadukban zsáktelepülés fekvésű és a
településállomány 32%-át kitevő, 500 főnél kevesebb lakost számláló apró- és
törpefalvak kiszolgálása az erős ráfizetés miatt.”

Az utas és áruszállítás kombinálása javíthatna a járművek kihasználtságán, mégis
ez a megoldás egyáltalán nem jellemző Magyarországon. A busz-közlekedésben a
kombinált rendszert nem alkalmazzák, a vasúti közlekedésben a postavonatok
megszűntetésével pedig visszaszorult a különböző szállítási igények együttes
kiszolgálása. Az áru- és személyszállítás kombinálási lehetőségeinek kihasználása tehát
még jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik Magyarországon. Az iskolai és a
személyszállítás integrálása azonban mindenféleképpen vizsgálandó és megfelelő
körülmények között megvalósításra érdemes javaslat.

3.) A helyi lakosok alacsony szintű fizetési hajlandósága

A kis népsűrűségű területek gyakran fejletlenek. A szegénységi térképek is azt
mutatják, hogy a jövedelmi viszonyok miatt csak korlátozott fizetőképességű
lakosságot lehet figyelembe venni a vidéki területeken (a tehetős városból kitelepülő
családokat leszámítva). A szegénység mértéke a “zsákfalu” jellegű kistelepülések esetén
még fokozottabban jelentkezik. A magas színvonalú közlekedési szolgáltatások
megfizetésére a rurális területek lakói az esetek többségében nem képesek, azonban a
jobb minőségű és innovatív közlekedési szolgáltatásokat magas árszínvonalon lehet
csak nyújtani.

4.) Merev piacrajutás magánüzemeltetés esetén

A magán-üzemeltetők részére a jogi-szabályozási háttérkeret rendelkezésre áll, a
törvényi feltételek adottak (az EU irányelvek is beépültek/beépülnek a szabályozásba).
Ahhoz, hogy a merev piacrajutás korlátozó hatását csökkenteni lehessen a
szakminisztériumnak enyhíteni kellene a szabályozáson: kevesebb restrikcióra lenne
szükség.

Busz-szolgáltatások

A szakminisztérium segítségével lehetséges csak a jogi és szabályozási keretek
rugalmasságának növelése, amelynek hatására a privát vállalatok nagyobb számban
lépnének be a piacra. A jelenlegi rendszer megváltoztatása persze nagyon nehéz feladat
a meglévő vállalatok érdekeinek ellenében, de a magánszektor számára legalább a
kiegészítő szerepkört biztosítani kellene.
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Vasúti közlekedés

A vasúti közlekedésben is nehéz a magánüzemeltetők számára a piacrajutás, a Magyar
Vasúti Hivatal felállítása és működtetése azonban sokat javított a helyzeten a
jogszabályi háttér megfelelő szintű alkalmazásával, az eljárások kialakításával.

2.4 A vidéki közlekedés fejlesztésének nemzetközi példái

2.4.1 A vidéki közlekedés fejlesztésével kapcsolatos kutatási
projektek

A vidéki közlekedés fejlesztési lehetőségeinek megismertetését célzó kutatási és
demonstrációs projektek példaértékű nemzetközi kísérleteket tartalmaznak. A
disszertációban közülük kiemelten az ARTS projektnek és az ELTIS adatbázisának
innovatív vidéki közlekedési szolgáltatásaival foglalkozom. További, a fenntarthatóság
irányába mutató innovatív megoldásokat tartalmazó kutatási projektekre példa a 2.3.1.
fejezetben található. (Összefoglalóan a vidéki közlekedés javításának lehetőségeiről az
ARTS projekt keretében: Füle - Princz-Jakovics (2004))

Az „ARTS”-projekt

A disszertáció módszertani kiindulópontját az ARTS elnevezésű projekt (Actions on
the Integration of Rural Transport Services - Akciók a vidéki közlekedési szolgáltatások
integrálására, 5. EU Kutatási Keretprogram27) jelenti. A kutatási projekt által
megfogalmazott misszió a következő:
a) megismerni, tesztelni és bemutatni a leghatékonyabb vidéki közlekedési

szolgáltatásokat,
b) a következtetések levonása után a vidéki közlekedési rendszerek tervezéséhez és

bevezetéséhez, illetve megvalósításához ajánlásokat tenni.
Ezt a célt elsősorban 8 demonstráció (alprojekt) segítségével valósítottuk meg,
bemutatva a vidéki közlekedés fejlesztésének lehetséges módjait. Az ARTS projekt
keretében ritkán lakott rurális térségekben alkalmazható közösségi közlekedési
rendszereket (pilot projekteket) teszteltünk és értékeltünk. Nyolc különböző európai
országban – Ausztria, Finnország, Görögország, Írország, Magyarország,
Spanyolország (Galícia), Svédország, Egyesült Királyság (Wales) hoztuk létre a
demonstrációkat. A helyszínek és a szolgáltatási minták kiválasztása úgy történt, hogy a
projekt az Európai Unió különböző térségeinek eltérő megoldásain alapuljon.
Mindegyik demonstráció különböző intézkedéseket, szolgáltatásokat valósított meg:

1) igényvezérelt (kereslet-orientált) szolgáltatás: osztrák, ír, finn és svéd
demonstrációk (mintaprojektek),

2) iskolai közlekedési rendszer: magyar, görög és spanyol demonstrációk,
3) információ-alapú szolgáltatás: walesi demonstráció.

A projekt részeként a kutatási eredmények, tapasztalatok széleskörű elterjesztését
(website: www.rural-transport.net, négy hírlevél, nemzeti és nemzetközi workshop-ok,

27 Az „Integrált mobilitási szolgáltatások az alacsony népsűrűségű területeken” című feladaton belül a
„Fenntartható mobilitás és intermodalitás” elnevezésű kulcsakció egyik projektje.
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konferenciák), a megszerzett ismeretek átadását is kiemelten kezeltük. A demonstrációk
és a javasolt tervezési-kivitelezési javaslatok részletes leírására kézikönyv is készült.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek (mint szakértőnek) és az
általa kiválasztott helyi partnernek: a Kunság Volán Zrt-nek a kutatási konzorciumba
történő meghívása28 után lehetőség nyílt egy magyar demonstráció megvalósítására a
projekt keretén belül 2001. szeptemberétől. A demonstrációs terület és a demonstrációs
beavatkozások meghatározása azonban még 2001. márciusában megkezdődött.

ELTIS adatbázis

Az ELTIS (European Local Transport Information Service, Európai Városi Közlekedési
Infótár) célja a helyi közlekedéssel kapcsolatos hírek, események, fejlesztési
tapasztalatok, stratégiák megismertetése. Az adatbázis alapján készítettem
összehasonlítást az innovatív vidéki mobilitási szolgáltatások (közösségi közlekedés
fejlesztések és autó-megosztási lehetőségek) jellemzőiről a Melléklet 39. táblázatában.

2.4.2 Igényvezérelt közlekedési szolgáltatások

Az igényvezérelt, vagy más néven rugalmas közlekedési szolgáltatásokra29 (definíció az
2.2.2 fejezetben) mutatok példát az alábbiakban az „ARTS”-projektben megvalósult
négy demonstráció segítségével.

Alma: Igényvezérelt közlekedés egy kistelepülésen (Ausztria)
A felső-ausztriai Klaus község közigazgatási területén helyi lakosok nonprofit
szervezetet alakítottak azzal a céllal, hogy háztól házig szállítást vállalnak azok
számára, akik nem rendelkeznek személygépkocsival, nem tudnak vezetni, vagy
egyszerűen nem akarnak vezetni. Önkéntes járművezetők végezték a személyszállítást,
a rendelést mobiltelefonon keresztül vették fel (4. táblázat).

Leppavirta: Igényvezérelt közlekedési szolgáltatások (Finnország)
Leppavirta kelet finnországi település. Jellemző táji adottságai: dombvidékes erdők és
sok tó (az összterület 25%-a). Az igényvezérelt járatok (diákok és idősek számára is) a
távolabbi területek és Leppävirta központja között közlekedtek: egy mikrobusz a
település nyugati részein, taxik (minivan) a keleti részeken (4. táblázat).

SAMKOM: A vidéki közlekedési szolgáltatások teljes koordinációja (Svédország)
A svéd mintaprojekt Gotland szigetén valósult meg, amely Svédország keleti partjánál
fekszik (4. táblázat). A mintaprojekt célkitűzései: egyesíteni az összes közösségi
finanszírozású, valamint igényközpontú közlekedési szolgáltatás adminisztrációját és
költségvetését; továbbá egységesíteni a különböző felhasználói csoportokra vonatkozó
közlekedési szabályokat (viteldíj, üzemórák stb.).

BEALACH: Új, flexibilis helyi buszjáratok koordinációja (Írország)
Az ír BEALACH a flexibilis, igényközpontú járatok hálózata volt, amelyeket egy
kétnyelvű ún. Utazási Igény Központ (UIK) koordinált (4. táblázat). A Központ
Conamara-ban volt, amely egy mezőgazdasági jellegű térség ritka településhálózattal,

28 Az ARTS projekt koordinátora, a spanyol ETT nevű mérnökiroda a projekt-javaslat kidolgozására és
majdani végrehajtására konzorciumot szervezett. A konzorciumot alkotó kutató intézetek, tanácsadó
irodák, közlekedési vállalatok, kormányzati szervezetek közé hívta meg a BME-t és a Kunság Volánt.
29 A rugalmas szolgáltatásokkal elérhető külföldi tapasztalatokról bővebben: Pettinelli (1997).
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hegyekkel és tavakkal. Ez a demonstráció egyike volt az országos Vidéki Közlekedési
Kezdeményezés (Rural Transport Initiative) központi kormányzat által támogatott 34
projektjének.

ALMA30

(osztrák
demonstráció)

LEPPAVIRTA
(finn

demonstráció)

SAMKOM
(svéd

demonstráció)

BEALACH
(ír

demonstráció)
Terület 108 km² 1519 km² 3100 km² 1500 km²
A térség
népessége (fő)

1 200 11 000 31 500 12 120

Népsűrűség 11,1 / km² 7,3 / km² 10,2 / km² 8,0 / km²
Időtartam 12 hónap 12 hónap 12 hónap 8 hónap
Járművek 1 kisteherautó 1 mikrobusz, 5 taxi

(kisteher)
7 furgon 9 minibusz alacsony

padlós
A szolgáltatást
használók

3288 utazás Mikrobuszjáratok:
9161 utazás, taxik:

1246 utazás

3642 utazás 2232 utazás

Napi utazások 13,2 mikrobusz: 36.6
Járatsűrűség H-P; igény szerint Mikrobusz: H-P,

napi 2-3 alkalom
Taxik heti egy-két

alkalom

területenként
változó (napi 1,

heti 3, heti 2)

heti 1 vagy 2

Egyéb Rendelés telefonon
30 perccel előre

Tarifa: 1,50
Euro/óra

Tanításhoz, üzletek
nyitva tartásához

igazodó menetrend.
Háztól házig

szállítás is
lehetséges.

Önkéntes
szervezetek vagy

magánszolgáltatók
üzemeltetik rögzített

útvonal, kérésre
háztól házig szolg. is

Úticélok élelmiszerbolt,
rendelő, bank,
vasútállomás

Vásárlás, vagy más,
a központban

található szolg.-ok

4. táblázat: Igényvezérelt közlekedési szolgáltatások összehasonlítása

[ARTS dokumentumok, Kézikönyv alapján saját szerkesztés]

2.4.3 Iskolai közlekedés integrációját megvalósító szolgáltatások

Az iskolai közlekedés számos helyen Európában elkülönült részét képezi a vidéki
közlekedési rendszereknek. Célszerűnek tűnt ezért megvizsgálni annak a lehetőségét,
hogy milyen módon integrálható az iskolai közlekedés a meglévő rendszerbe. Az
alábbiakban az „ARTS”-projektben megvalósult két demonstrációval mutatok erre a
törekvésre példát. (A harmadik iskolai közlekedéssel foglalkozó mintaprojekt a magyar,
DEVELOPMENT elnevezésű demonstráció volt, amelynek meghatározása a 3.3.1
fejezetben található.)

RUTO: Iskolai és menetrend szerinti közlekedés integrációja vidéki térségekben
(Sapnyolország)

A RUTO Galícia régióban valósult meg, Spanyolországban, Ourense tartományban; egy
erősen rurális, ritkán lakott területen (5. táblázat).  A meglévő iskolabusz-hálózatot  az

30 Meschik-Dagmar (2002) tartalmazza az osztrák demonstráció átfogó jellegű bemutatását.
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állam megfelelően támogatta, működtetését helyi vállalkozók végezték. A jogi
szabályozás, valamint a kormányzati hatóságok (oktatási és közlekedési) közötti
koordináció hiánya miatt az iskolabuszokat rendszerint csak a tanulók használhatták. A
RUTO mintaprojekt célkitűzése volt, hogy integrálja a menetrend szerinti és az
iskolabusz-hálózatot, az iskolabuszok kihasználatlan kapacitásainak felhasználásával.

MESSARA: A vidéki közlekedés egységes irányítása (Görögország)

Dél-Krétán, a Messara Völgyben fekvő Rouvas község közgyűlésének döntése alapján
iskolabusz kezdte meg működését Gergeri településen a helyi általános és középiskola
diákjainak iskolába történő utaztatására. A demonstráció elindulásáig a szülőknek
kellett iskolába szállítani a gyerekeket, vagy a normál buszközlekedést kellett igénybe
venniük a diákoknak. A közgyűlés tulajdonában már volt egy mikrobusz, amit csak
alkalmanként használtak iskolai kirándulások, és társadalmi események alkalmával. A
mikrobuszt állandó szolgálatba állították munkanapokon, két különböző útvonalon,
állandó menetrenddel (5. táblázat).

RUTO
(spanyol demonstráció)

MESSARA
(görög demonstráció)

Terület 852 km² 63 km²
A térség
népességszáma (fő)

7 400 2 320

Népsűrűség 8,7 / km² 36,9 / km²
Időtartam 6 hónap 6 hónap
Járművek 10 mikrobusz, 1 minibusz, 3 busz 1 mikrobusz
A szolgáltatást
használók

5380 utazás nem tanulók részéről 2078 nem diák/ 8400 diák

Napi utazások 8,9 68,9 diák / 16,4 nem diák utazás
Járatsűrűség Hétfő-péntek, napi 2 járat H-P; napi két-három alkalom
Egyéb A lakosság több, mint fele 60 év

feletti, iskolák pedig csak a főbb
városokban találhatók

5. táblázat: Az iskolai és a menetrend szerinti közlekedés integrációját megvalósító
szolgáltatások összehasonlítása

[ARTS dokumentumok, Kézikönyv alapján saját szerkesztés]

2.4.4 Információ-alapú szolgáltatások

Az információs technológiák alkalmazására alapuló szolgáltatások egyre inkább teret
hódítanak a közösségi közlekedés fejlesztésében is. Az alábbiakban egy az „ARTS”-
projektben megvalósult, valós idejű információk szolgáltatására képes demonstrációt
mutatok be.

CYMRU: Valós idejű (real time) információs rendszer (Egyesül Királyság, Wales)

A CYMRU, a walesi mintaprojekt keretében innovatív közlekedési telematikai
rendszert állítottak üzembe vidéki környezetben (6. táblázat). A rendszer Real-Time
(“jelenidejű”) Információt (RTI) biztosított az Észak-walesi Gwynedd rurális
térségeinek lakói számára, mobiltelefon (SMS), illetve vonalas utas-tájékoztatási
szolgáltatás révén.
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Szolgáltatás típusa Real-Time Információs (RTI) Rendszer Megjegyzés
Terület 2548 km² Gwynedd területe
A térség
népességszáma (fő)

116 800 Gwynedd
népességszáma

Népsűrűség 45,8 / km²
Időtartam 4 hónap
Útvonalak 3 útvonal (3, 12 és 32/35 jelzéssel)
Az RTI szolgáltatás
módjai

Internet, digitális kijelzők a busz-megállókban,
vonalas telefonon biztosított automata

szolgáltatás
Egyéb Ezek az adatok Gwynedd egészére

vonatkoznak. Becslés szerint a népesség illetve
terület egyötöde részesült a szolgáltatásból.

6. táblázat: Az információ-alapú szolgáltatás bemutatása

[ARTS dokumentumok, Kézikönyv alapján saját szerkesztés]
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3 Fenntartható vidéki közlekedési rendszerek
kialakításának előzetes értékelése

3.1 A vidéki közlekedési szolgáltatások kialakításának
folyamata

A vidéki közlekedési szolgáltatások kialakítása hosszú folyamat, amelynek magába kell
foglalnia a tervezéstől kezdve a megvalósításon át az értékelésig az összes fontos fázist.

A vidéki közlekedés javítását célzó projektek kialakításához vezető folyamat31

bemutatására az ARTS projekt - demonstrációs példákon alapuló - kézikönyvének32

javaslatait és módszertani hátterét használom fel. Az alábbiakban a vidéki közlekedési
szolgáltatások tervezési folyamata leírásának és a tervezési elvek meghatározásának
általam tömörített és átfogalmazott részei találhatóak. A módszertani részeket mindig
dőlt betűvel jelölöm.

„Új vidéki közlekedési szolgáltatások megvalósításakor a vidéki lakosság mobilitási
problémáira kell megoldásokat találni nemcsak Magyarországon, de egész Európában
is. A közlekedés-fejlesztési projektek egyes szakaszait és azok egymáshoz való
kapcsolódásait a 3. ábra mutatja.

A tervezési szakaszban elemezni kell az érintett térség lakónépességének összetételét, a
meglévő közösségi közlekedési szolgáltatásokat, valamint a meglévő és a jövőbeni
közlekedési igényeket. Ez után dönteni kell arról, hogy szükség van-e új vagy emelt
színvonalú közlekedési rendszerre. Ha a projekt folytatásáról születik döntés, akkor meg
kell határozni a leendő rendszer fő jellemzőit és célkitűzéseit.
Az előkészítési szakaszban részleteiben meg kell tervezni a szolgáltatást, és meg kell
alkotni a rendszer monitoringjának és értékelésének módszertanát is.
A megvalósítási szakaszban a rendszernek úgy kell működnie, ahogy azt az előkészítés
során megtervezték, ügyelni kell azonban az új kihívásokra, az utasoktól érkező
visszajelzésekre stb. Mindhárom fázisban fontos, hogy mielőbb kezdődjön meg a
hálózatépítés, hogy az érintettek között egyetértés jöhessen létre.
Az értékelési szakasz az előkészítési fázis során indul. Ennek része a folyamatos
adatgyűjtés, a szolgáltatás értékelése, és az eredmények összevetése a célkitűzésekkel.”

31 A vidéki közlekedésre vonatkozó további tervezési-megvalósítási útmutatók a következő
kézikönyvekben találhatók: Furness (1988), Herbert (1996).
32 Az ARTS Kézikönyv a demonstrációs projektek összegyűjtött tapasztalatai és következtetései, valamint
a projekt tagjainak szakértői ismeretei alapján megfogalmazott általános érvényű ajánlásokat tartalmaz.
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3. ábra: A vidéki közlekedési szolgáltatások tervezésének, előkészítésének és
megvalósításának folyamatábrája

[forrás: ARTS dokumentumok, Kézikönyv]

Tekintse át a térséget, beleértve a demográfiai
jellemzőket és a szolgáltatásokat!

Tekintse át és értékelje a meglévő közlekedési
szolgáltatásokat a térségben!

Tekintse át az érintettek körét;
közlekedési és egyéb közösségi szervezeteket!

Melyek az új vagy fejlesztett szolgáltatás
célkitűzései?

Mely problémára kíván válaszolni?

Összegezze a kezdeti értékelés eredményeit!

Részletezze a közlekedési tervet – menetrend,
tendereztetés, integráció, IT felhasználás!

Tervezze meg a rendszer szervezeti
struktúráját

Következtetések levonása; döntse el, szükség
van-e újratervezésre; ellenőrizze a költségvetést

Határozza meg a szolgáltatás fő jellemzőit és jogi
struktúráját!

Valósítsa meg a működtetést!

Folyamatos monitoringgal kövesse a
működtetést!

Tegye meg a szükséges módosításokat
működés közben!

Alkossa meg az értékelés kereteit, módszertanát!

Vonja le az előkészítési szakasz konklúzióit!
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3.2 Új szolgáltatások előzetes értékelése

3.2.1 Az előzetes értékelés célja és tartalma

A vidéki közösségi közlekedés javításához, és ennek keretében új szolgáltatások
megvalósításához először előzetes értékelést kell végezni. Ez a projektfázis alapozza
ugyanis meg a továbbiakban elvégzendő lépéseket. Az „ARTS” Kézikönyv szerint az
előzetes értékelés célja és tartalma:

„Rendkívül fontos, hogy az új vagy fejlesztendő szolgáltatás tervezését alapos kezdeti
értékeléssel kezdjük, amelyben meghatározzuk a piaci igényeket, a meglévő forrásokat
és a szervezeti struktúrát. E lépés megtétele után meg kell tudnunk határozni a
szolgáltatás átfogó és közvetlen célkitűzéseit, és végül – az ARTS demonstrációs
projektjeinek segítségével – részleteiben megtervezni a szolgáltatást.„
A következő alfejezetek azt tartalmazzák, hogy milyen feladatokat szükséges elvégezni
az előzetes értékelés során.

3.2.2 A vizsgált terület jellemzőinek bemutatása

A közlekedési projekt előzetes értékelését a célterület lehatárolásával, valamint a
társadalmi-gazdasági állapotot, és a szolgáltatásokkal való ellátottságot jellemző
tényezők feltárásával kell kezdeni.

„1.) A szolgáltatás által érintett térség lehatárolása.
A helyi lakosok és potenciális utasok igénye kell, hogy legyen a döntő tényező a
szolgáltatás által lefedett terület meghatározásakor:

a.) A politikai és közigazgatási határok, mint például a kistérségek, megyék, régiók
gyakran jelölik ki a közösségi közlekedési rendszer működtetésének és
finanszírozásának földrajzi határait. Meg kell győződni róla, hogy az elérhetőség
biztosított a helyi központok és egyéb olyan helyszínek felé, amelyek a közösségi
közlekedést használók számára fontos úticélok.

b.) Szintén fontos, hogy olyan térsége(ke)t célszerű választani, amely(ek)ben
nincsenek, vagy csak nagyon korlátozottak az alternatív közösségi közlekedési
megoldások. Máskülönben az új szolgáltatás esetleg szükségtelen kínálati
többletet fog jelenteni a meglévők mellett. Az új szolgáltatási területeknek a
korábban lefedetteket kell kiegészíteniük.

c.) Mindemellett vigyázni kell, nehogy túlságosan kiterjedt legyen a szolgáltatási
terület, túl sok, egymástól távol eső helyszín bevonásával. Az új járatokat eleinte
néhány fontos úticéllal kell indítani, amelyek egy későbbi időpontban (amikor
azok már sikeresen működnek) kiterjeszthetőek továbbiakra is.

2.) A térség demográfiai és társadalmi-gazdasági jellemzőinek feltárása.

A következő jellemzők kiemelten fontosak:
a.) népesség összetétele,

b.) korszerkezet33,

33 Az olyan térségekben, ahol jó a személygépkocsi-ellátottság, a személyautót nem használók általában
fiatalok vagy idősek. A személygépkocsival kevésbé ellátott térségekben más célcsoportok is lehetnek.
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c.) munkanélküliségi ráta,

d.) személygépkocsi-ellátottság.
Általános áttekintéshez az országos statisztikák megfelelőek lehetnek, részletes
információkhoz azonban ajánlatos specifikus háztartás-vizsgálatokat használni (szükség
esetén készíttetni). A legfrissebb, népességre vonatkozó adatok általában az országos
népszámlálás adataiból vagy önkormányzati forrásokból nyerhetők.
Az új vagy fejlesztendő szolgáltatás sikeres megtervezéséhez szükség van a következő
információkra: közlekedési munkamegosztás (modal split), a közösségi közlekedésre
való utaltság, úticélok, utazási szokások, telefon-ellátottság stb. A fókusz csoportok
rávilágíthatnak speciális helyi igényekre, illetve hiányosságokra.

3.) A népesség eloszlásának és távolságának ábrázolása (pl. elérési idő
személygépkocsival) a főbb járatoktól.

4.) A legfontosabb alapszintű szolgáltatások elérési helyeinek, hozzáférési pontjainak
és profiljának listázása, valamint térképen való ábrázolása.

Ezek a szolgáltatások a következő típusokba sorolhatóak: egészségügyi, pénzügyi,
szociális, kereskedelmi, képzési, rekreációs intézmények, iskolák, munkahelyek. Az
úticélokat az utazás jellemző rendszeressége szerint (pl. iskola, munkahely esetén napi,
vásárlás esetén heti, helyi közigazgatás esetén havi) célszerű csoportosítani.”

3.2.3 Meglévő közlekedési szolgáltatások a térségben

„1.) A meglévő közlekedési szolgáltatások, valamint a helyi közlekedési szolgáltatók
jellemzőinek áttekintése és értékelése.

Egyaránt figyelembe kell venni a közösségi közlekedési vállalatok, magáncégek
(busz/taxi), önkéntes szolgáltatók, önkormányzati járatok stb. kapacitásait is.
További fontos rendszer-jellemzők lehetnek az alábbiak:

a.) érvényben lévő személyszállítási szerződések száma,
b.)  a költségek, illetve a bevételek nagysága,

c.) közösségi közlekedési járatok száma naponta,
d.) megállók száma.

Mindezeket a rendszer-jellemzőket térképen is célszerű ábrázolni, feltüntetve a
járatokhoz, útvonalakhoz tartozó részletes információkat.

Általános elvárás az új közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatosan, hogy kiegészítsék a
meglévőket, ne pedig versenyezzenek velük. Az intermodalitás – pl. ha az új közösségi
közlekedési lehetőség a meglévő rendszerre történő ráhordást szolgálja – nagyban
javítja az elérhetőséget.

Nem csak a legközelebbi busz ill. vasúti megállótól való távolság lényeges, a napi
járatsűrűség is meghatározza a szolgáltatás színvonalát.
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2.) A meglévő közlekedési szolgáltatások kihasználtságának áttekintése és értékelése.
Figyelni kell arra, hogy az aggregált adatok megtévesztők lehetnek, ezért ahol csak
lehetséges dezaggregált statisztikákat célszerű használni.

3.) A közlekedési igények, illetve szokások felmérése a térségben a különböző
célcsoportok esetében (pl. ingázók, gyerekek, fiatalok, idősek, mozgáskorlátozottak)
Ez különösen kritikus szakasza a folyamatnak, ugyanis ha az új szolgáltatás nem
találkozik a célcsoport igényeivel, nem lesz rá megfelelő kereslet.
A problémák az alábbiakból adódhatnak:

a.) a járatok nem megfelelő elérhetősége,
b.) az útvonalak kijelölésének hiányosságai,
c.) nem (kellően) egyeztetett menetrendek,
d.) a közösség ellenállása a célcsoport(ok)on belül a szolgáltatás egyes elemeivel

szemben34.”

3.2.4 Meglévő közlekedési és egyéb közösségi szervezetek

„1.) A meglévő közösségi csoportok, szervezetek, megrendelők, illetve szolgáltatók
azonosítása. Az egyes csoportokon és szervezeteken belüli hierarchia (kulcsfontosságú
személyek) bemutatása. A lehetséges akadályozó magatartás részletezése.

Például az alábbi közösségi csoportokat lehet azonosítani:
a.) helyi közösségi szervezetek önkéntes tisztségviselőkkel,
b.) közösség-fejlesztési ügynökségek,
c.) helyi fejlesztési ügynökségek,
d.) regionális fejlesztési ügynökségek,
e.) egyéb közösségi szervezetek.

Privát szervezetek vagy társaságok is felléphetnek az új szolgáltatás beindítása ellen, ha
abban versenytársat sejtenek (pl. más közösségi közlekedési szolgáltató vagy taxi
társaság), vagy úgy érzi, érdekei sérülhetnek (pl. szülői szervezetek). Éppen ezért
elengedhetetlen a helyi érdekviszonyok feltérképezése, a hatályos közösségi közlekedési
szerződések figyelembe vétele a projekt korai szakaszában. Fontos az érintettek korai
bevonása intenzív hálózat-építési tevékenység révén, hogy egyensúlyt lehessen teremteni
az érdekek között.

2.) A jogi környezet, azaz a vidéki térségekben elérhető közösségi közlekedési
szolgáltatásokra vonatkozó jogi keretek és szabályok bemutatása. A speciális
engedélyeztetési szabályok, illetve egyéb akadályok részletezése.
Döntő szempont, hogy egy kis, feltehetően új szolgáltató be tud-e egyáltalán jutni a
közösségi közlekedési piacára. Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdések merülhetnek fel:

a.) Szigorúan szabályozott-e a piac, vannak-e versenytársak?
b.) Szükség van-e útvonal-engedély beszerzésére?

34 Például különböző csoportok keveredése: vegyes utazóközönség együtt utaztatása iskolás gyerekekkel.
A diszpécserközpontnál történő előzetes jegyfoglalás is sokak számára gondot okozhat.
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c.) Pályázati úton történik-e az engedély megszerzése?
d.) Melyek az engedély megszerzésének előfeltételei (pénzügyi háttér, eszközpark,

dolgozók képzettsége)?
e.) A kiadható engedélyek meghatározott útvonalakra szólnak, vagy eltérhetünk

azoktól?
f.) Időben korlátozott az engedély?

A legtöbb esetben egyéb jogi kérdések is megoldásra szorulnak, mert az innovatív
szolgáltatások gyakran nem illeszkednek a konvencionális jogi környezetbe. Szükséges
lehet, hogy ellenőrizzük, a szolgáltatás minden eleme kielégíti-e a jogi követelményeket
(pl. önkéntes járművezetők alkalmazása, különböző típusú utazóközönség keverése stb.).
Némely esetben a felmerülő akadályok csak speciális szabályozás révén léphetők át.
Érdemes lehet jogi tanácsadó alkalmazása, ha úgy látszik, a tervezett szolgáltatás nem
fog beleférni a jogszabályi környezetbe35.”

3.2.5 A kezdeti értékelés összefoglalása

„1.) A kezdeti értékelés eredményeinek összefoglalása. Az érdekeltekhez való
eljuttatása véleményezésre és megvitatásra. Egyeztetés az érdekeltekkel és döntés
arról, hogy szükséges-e további adatokkal kiegészíteni az értékelést.

2.) A problémák és hiányosságok részletezése, amelyek a közlekedési szolgáltatások
értékelése során feltárásra kerültek. Döntés arról, hogy érdemes-e tovább folytatni az
elemzést.
A kezdeti elemzésnek tartalmaznia kell az aktuális helyzet feltárását (közösségi
közlekedési szolgáltatások, célcsoportok, a térségben élők illetve oda látogatók utazási
igényei és szokásai, valamint a szolgáltatás elérhetősége), mielőtt újabb felmérésekre
kerül sor. Ez lesz az alapja a további összehasonlító vizsgálatoknak, valamint a
szolgáltatás elindítását követően a hatékonyság értékelésének.
Amikor az eredmények az érdekeltek képviselői előtt prezentálásra kerülnek, akkor el
kell érni, hogy reagáljanak, véleményt nyilvánítsanak. Nem szabad elmulasztani
kapcsolatba lépni azokkal az érintettekkel sem, akikkel kezdetben nem kellett számolni.
Meg kell vizsgálni, hogy még mindig fennállnak-e az eredetileg meghatározott
problémák illetve kihívások.”
A kezdeti értékelés feladatainak összefoglalását a teljes tervezési fázis 4.1.4 fejezet
16. táblázatában található tevékenységlistája tartalmazza. Azért mutatom be a kezdeti
értékelés és a megfelelő közlekedés rendszerek tervezésének módszertanát egy
táblázatban, mert ebből a két rész-szakaszból tevődik össze a teljes tervezés.

35 Ausztriában az olyan nonprofit szerveződéseket, mint például az ún. „szomszédsági taxik” az
egyesületi törvény hatálya alá vonták, hogy elkerülhetők legyenek a koncesszióval és adózással
kapcsolatos problémák.
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3.3 A magyar demonstráció előzetes értékelése

3.3.1 A magyar demonstrációs terület kiválasztása

Az előzetes értékelés módszertani hátterének, valamint az értékelés során elvégzendő
feladatok áttekintése után a magyar esettanulmány segítségével mutatom be a
gyakorlati vonatkozásokat.
A magyar demonstráció/mintaprojekt területének keresése és a lehetséges
beavatkozások meghatározásának folyamata 2001 márciusában kezdődött. A BME-n
koncepciót dolgoztunk ki a magyar demonstráció lehetséges új kezdeményezéseiről, új
szolgáltatásairól és kiválasztottuk a helyszínt, illetve a helyi partnert, a Kunság Volán
Zrt-t is.

A korábbi tapasztalatok alapján ismertük, hogy számos jelentős problémával küzd a
vidéki közlekedés Magyarországon, amelyek közül a projekt számára kerestünk
példaértékű kihívásokat. Végül a demonstráció megvalósításának céljaira,
felhasználva a helyismeretemet, a Kecskemét környéki vidéki közlekedés
problémakörét választottuk ki. Konzultálva a Kunság Volán Zrt. szakembereivel
megfogalmaztunk néhány javaslatot a lehetséges beavatkozási/fejlesztési irányokra36.
További elemzések elvégzése és számos konzultáció után a leginkább releváns
beavatkozási területnek az iskolai közlekedés iránti új kereslet kielégítésének
kényszere mutatkozott. A folyamat eredményeként Kecskemét és rurális környezetét
választottuk ki a magyar demonstráció célterületeként.

A kiindulási helyzetet az a körülmény határozta meg, hogy Kecskemét önkormányzata
két közigazgatásilag a városhoz tartozó településen (Matkópuszta és Szarkás) zárt
be iskolát37. Az intézményi átalakítások következtében megnövekedett utazási
igényeket a menetrendszerinti közösségi közlekedés nem tudta volna megfelelően
kezelni. Ennek a problémának a megoldására kellett választ találnunk, amelyet az
iskolabuszok indítása és üzemeltetése jelentett.

A másik problémát az okozta, hogy a vidéki környezetben élők számára kevés
információ jutott el az elérhető szolgáltatásokról, az információs rendszer javítása
ezért ugyancsak fontos feladat volt.
Az ARTS-projektben a magyar demonstráció eredetileg az „UPGRADE” (javítás) majd
később a „DEVELOPMENT” (fejlesztés) elnevezést kapta és az iskolai közlekedés,
valamint a kapcsolódó információs rendszer fejlesztését foglalta magába.

36 Eredetileg a projekt tartalmazta volna a chip-kártyás rendszer bevezetését, illetve a mini-midi buszok
alkalmazását is, de ezek nem bizonyultak a projekt keretében megvalósítható intézkedéseknek.
37 Illés Iván is rávilágít, hogy „az utóbbi évtizedben több hazai kistelepülés került az alá a népességi határ
alá, amikor az intézmények és a közszolgáltatások fenntartása elkerülhetetlenül súlyosan veszteségessé
válik” [Illés (2003)]. Az elöregedő falvak miatt az intézmény-rendszer átalakítása nem halasztható.
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3.3.2 A magyar demonstráció területének leírása

3.3.2.1 A szolgáltatás által érintett térség lehatárolása

Kecskemét Megyei Jogú Város Bács-Kiskun megye székhelye és az Alföld fontosabb
városainak egyike. Számos kisebb település tartozik a közigazgatási területéhez,
amelyeken kívül nagy kiterjedésű rurális területek is övezik a várost. Az
iskolabezárások által érintett településrészek és környezetük alkotják a demonstrációs
szolgáltatások közvetlen hatásterületét (4. ábra).

4. ábra: A demonstrációs szolgáltatások közvetlen hatásterülete

[forrás: ARTS dokumentumok, Kézikönyv alapján saját szerkesztés]
A világoszöld szín a közigazgatási területet, a sötétzöld a beépített területet, a pirossal sraffozott részek a
közvetlen hatásterületet jelölik.

3.3.2.2 A térség demográfiai és társadalmi-gazdasági jellemzőinek feltárása

A demonstrációval érintett térség demográfiai és társadalmi-gazdasági jellemzőinek
feltárására azért van szükség, hogy a közlekedésfejlesztési intézkedések tervezéséhez
alapadatokat lehessen szolgáltatni.

Kérdőíves (primer) kutatás adatait használtuk fel a jellemzők bemutatására. A
Közlekedéstudományi Intézet (KTI) a Kunság Volán Zrt. megbízásából háztartás és
közlekedési igényfelmérést készített a közlekedési vállalat működési területére 2002.
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augusztusában [KTI (2002)]38. A demonstrációval érintett településeken a felmérés
részét képezték az ARTS projekt keretében összeállított, szerkesztett kérdőívek is.
A kialakítandó szolgáltatások indítása előtt, a kezdeti értékelés elvégzéséhez így
megfelelő kiindulási alapot jelentettek a kérdőívekre kapott válaszok. Az
összehasonlíthatóság és értelmezhetőség érdekében a vidéki települések jellemzői
mellett bemutatom a megyei átlagértékeket is (KSH statisztikák alapján).
A háztartás felmérés a két érintett településrészen élő 100 család megkérdezésével
készült. Ez a mintanagyság már lehetővé tette a jellemzők közelítőleg helyes
meghatározását és kielégítette a tervezési követelményeket is. A kérdések a
háztartásokban élő népesség demográfiai és társadalmi-gazdasági helyzetét kívánták
feltárni. A felmérés kiértékelése után fontos alapadatokat nyertünk a szolgáltatások
tervezéséhez. A háztartásban élők száma szerinti megoszlást az 5. ábra mutatja.
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5. ábra: A háztartás-felmérésben résztvevő háztartások nagyságának megoszlása

(mintanagyság: 100 háztartás) [forrás: KTI felmérés, 2002]

A 100 megkérdezett háztartásban élők száma összesen 331 fő volt. Jellemzően 2-4 fős
családok alkották a mintát (2, 3 és 4 fő élt együtt), 28%-ban 2 fő, 24 %-ban 3 fő
(5. ábra). Az átlagos háztartás-nagyság 3,31 fő/háztartás volt. Bács-Kiskun megye és a
demonstrációs terület háztartásai méret szerint jelentősen különböznek,  a
demonstrációs területen átlagosan 3,31 fő él egy háztartásban, míg megyei szinten 2,34
fő/háztartás az átlagérték, azaz kb. 1 fő az eltérés a demonstrációs terület javára.

A 3,31 főből 3,01 fő 6 év feletti és 0,3 személy nem töltötte még be a 6. életévét. 0-3
éves korú gyermek 7 háztartásban élt, ezek közül 1 helyen 2 kisgyermek is. A válaszadó
családok 20%-ában volt 3-6 éves korú gyermek, ezek közül 1 helyen 2 óvodás korú
gyermek is.

Bács-Kiskun megye39 lakosságának kor szerinti összetételét  a 6. ábra mutatja.  A
legnagyobb korcsoportot a 40-59 évesek jelentik, a lakosság több mint 25 %-a esik ebbe

38 2002. óta nem készült újabb háztartás és közlekedési igényfelmérés a Kecskemét környéki vidéki
területekre.
39 A felmérésnek nem volt része az életkor szerinti megoszlás vizsgálata, ezért csak megyei adatokat tudok
bemutatni.
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a csoportba. Alig több mint 20 %-ot tesz ki a 15-29 éves korosztály, és körülbelül
ugyanennyien vannak a 60 éven felüliek is. A lakosság körülbelül 18 %-át a 0-14
évesek teszik ki, közöttük vannak azok az iskoláskorúak (6-14 évesek), akik a leginkább
érdekeltek a demonstráció céljainak megvalósulásában.

6. ábra: Bács-Kiskun megye lakosságának kor szerinti összetétele

[forrás: KTI felmérés, 2002]

Foglalkoztatottsági jellemzők vizsgálatakor megállapítható, hogy a diákok száma
magasabb a vizsgált vidéki háztartásokban, mint a megyei átlag (7. ábra). Ez
fokozottabb igényt jelent a közösségi közlekedés számára. A közösségi közlekedés
nyújtotta szolgáltatásokat legnagyobb arányban a nyugdíjasok, tanulók, alkalmazottak
vagy szak- illetve segédmunkások veszik igénybe.

7. ábra: A foglalkoztatottsági helyzet összehasonlítása a demonstráció települései és Bács-
Kiskun megye között

[forrás: KTI felmérés, 2002]
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Gazdasági aktivitás: Bács-Kiskun megyében a lakosság 38,4 %-a volt foglalkoztatva
és ebből 95 % dolgozott teljes munkaidőben. A maradék 5% volt részmunkaidős
alkalmazásban (kevesebb, mint 30 óra hetente). A demonstrációs területen élőknél ennél
rosszabb volt a helyzet: 35 % és 96 %. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a vidéki
területeken még alacsonyabb mind a foglalkoztatottság, mind a részmunkaidő aránya.

Az egy lakosra jutó GDP alakulásáról nem volt elérhető adat a demonstrációs
területről, míg Bács-Kiskun megyében 1,038 millió Ft-ot mutatott a statisztika (TeIR:
Területi Információs Rendszer) 2001-ben. 2005-ben már 1,465 millió Ft volt a megyei
átlag.

A munkanélküliségi ráta a felmérés idején Bács-Kiskun megyében 8,8 %,
demonstrációs területen 11,9 % volt. 2006-ra megyei szinten 10,7 %-ra nőtt a
munkanélküliek aránya (forrás: TeIR).
Fontos jellemzője a háztartások vagyoni helyzetének, illetve mobilitási igényüknek a
tulajdonukban álló személygépkocsik vagy kistehergépkocsik száma (7. táblázat)

Személygépkocsik vagy
kistehergépkocsik száma

db
%

0 37
1 db 58
2 db 4
3 db 1
Összesen 100

7. táblázat: A háztartások személygépkocsi tulajdonlása

(mintanagyság: 100 háztartás) [forrás: KTI felmérés, 2002]

A háztartások 37%-a egyáltalán nem rendelkezik személygépjárművel (illetve nem fér
hozzá). Ezekben a háztartásokban élők utazási igényeiket gyalogos, kerékpáros vagy
közösségi közlekedési módok választásával tudják csak kielégíteni (esetleg car-pooling,
azaz közös személygépkocsi használat). A háztartások 63%-a rendelkezik legalább egy
gépjárművel. Több mint a válaszadók felének (58%) tulajdonában van 1
személygépkocsi, és 5%-nak van 2 vagy még több személygépkocsija. Összesen 69
személygépkocsi jut 100 háztartásra, 331 főre.

A háztartások személygépkocsi ellátottsága 2002-ben a demonstrációs területen kissé
alatta volt a Bács-Kiskun megyét jellemző átlagnak: 229 illetve 249 személygépkocsi/
1000 lakos. 2006-ra a motorizáltság megyei szinten 326 személygépkocsi/ 1000 lakos
értéket ért el (forrás: TeIR)

A válaszolók többsége nem rendelkezik jogosítvánnyal (56%), így nem tud önállóan
közlekedni személygépkocsival.

A választ adó háztartásokban a technológiák elérhetősége a következő jellemzőket
mutatta (2002-ben):

a) hagyományos vonalas telefon: 100%,
b) rádiótelefon: 52%,

c) számítógép: 14 %
d) internet elérés otthonról: 1%,
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e) internet használat a felmérést megelőző hónapban (otthon, munkahely, iskola): 9 %

Az elmúlt években jelentősen javult az információs technológiák elérhetősége. 2001-
ről 2005-re a rádiótelefonok és a számítógépek száma 2,5- szeresére nőtt (Dél-Alföldi
régióra vonatkozó adat, TeIR), a szélessávú internet elterjedtsége a lakosság körében kb.
7 %-ra emelkedett (kecskeméti kistérségre vonatkozó adat, TeIR).

Az üzemanyag-költség a következő értékekkel vehető figyelembe:
a) ESZ-95 ólommentes benzin: 2002. aug.: 228 Ft /liter; 2007. aug.: 282 Ft /liter

b) dízel gázolaj: 2002. aug.: 201 Ft /liter; 2007. aug.: 264 Ft /liter

3.3.2.3 A népesség eloszlása és távolsága a főbb járatoktól

Bács-Kiskun megye területe 8.445 km², amelyből 321 km² Kecskemét közigazgatási
határán belül van (ebből 108 km² a beépített). A demonstráció közvetlen hatásterülete
(Matkó, Szarkás és környezetük) kb. 10-12 km². Bács-Kiskun lakossága 532.465 fő, az
átlagos népsűrűség 63 fő / km² (forrás: KSH, 2001).

A legközelebbi buszmegálló és vasúti megállóhely távolságokat a 8. táblázat mutatja.

busz vonatTávolsági intervallumok
db, ill. %

100 m-en belül 2 0
101-200 m 4 3
201-500 m 21 8
501-1000 m 26 8
1001-2000 m 25 15
2001-3000 m 10 14
3001-4000 m 6 7
4001-5000 m 3 12
5001-10000 m 3 25
Több, mint 10000 m 0 8
Összesen 100 100

8. táblázat: A legközelebbi buszmegálló és vasúti megállóhely távolsága a háztartásoktól

(mintanagyság: 100 háztartás) [forrás: KTI felmérés, 2002]

A háztartások40 egynegyede 500 méteres távolságon belül, több mint fele 1000 méteren
belül helyezkedik el a legközelebbi buszmegállótól41. 97%-a a háztartásoknak 5 km-es
távolságon belül elérheti a busz-közlekedést. A jelenlegi szolgáltatás minőségi
hiányossága a nem kellően közeli elérhetősége a busz-közlekedésnek. A vidéki
közlekedés fejlesztésénél fontos lenne közelebb vinni a szolgáltatást a használókhoz. A
távolsági intervallumok átlaga (501-1000 méteres intervallum esetén 750 méteres
középértéket figyelembe véve), azaz a legközelebbi buszmegálló átlagosan 1470 m-re
van (ez napi két utazás esetén kb. 3 km-es távolságot, fél óra gyaloglási időt jelent).
A legközelebbi vasúti megállóhely/állomás már távolabb esik a buszmegállóhoz
viszonyítva. Szarkás két vasúti vonal között fekszik, Matkó pedig a főutat és az azzal

40 A felmérés során tanyai háztartásokat is megkérdeztek, de ezek száma jóval kisebb volt a településeken
belüli háztartások számánál.
41 Az időérték és a közlekedési módválasztás összefüggéseit részletesen vizsgálja: Crozet (2002).
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párhuzamos keskeny nyomközű vasutat csak bekötőúton keresztül éri el. A háztartások
egytizede 500 méteres távolságon belül, egyötöde 1000 méteren belül helyezkedik el a
legközelebbi buszmegállótól. Kétharmada a háztartásoknak 5 km-es távolságon belül
tudja csak elérni a vasúti közlekedést. A legközelebbi vasútállomás átlagosan 3080 m-
re található (8 db, 10 km-nél messzebb lévő háztartás nélkül számítva).

3.3.2.4 A legfontosabb alapszintű szolgáltatások elérési helyei

A helyi szintű szolgáltatások közül a demonstrációs területen egy kis élelmiszer-bolt és
egy zöldséges található. A felmérésben résztvevők által egy év alatt igénybevett
szolgáltatások típusait (2001 július-2002 július) a 8. ábra mutatja.
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8. ábra: A felmérésben résztvevők által egy év alatt igénybevett szolgáltatások típusai
/2001 július-2002 július/

(mintanagyság: 301 fő, 6 év felettiek) [forrás: KTI felmérés, 2002]

3.3.3 Meglévő közlekedési szolgáltatások a demonstrációs területen

3.3.3.1 A meglévő közlekedési szolgáltatások, valamint szolgáltatók
(Kecskemét város és környéke közlekedése)

Busz-közlekedés

A közösségi közlekedés Bács-Kiskun megyében a közúti (autóbusz) és a vasúti
közlekedési mód között oszlik meg. A menetrendszerinti autóbusz-közlekedést42 a
megye jelentős részén a Kunság Volán Zrt.43 biztosítja. A busztársaság tulajdonosi
jogait 2008-tól a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (korábban az ÁPV Zrt.) gyakorolja, a
szakmai felügyeletet a GKM látja el. A kecskeméti demonstrációs területen a Kunság

42 Privát busztársaságok nem üzemeltetetnek közforgalmú helyközi, vagy helyi járatokat.
43 Járműállomáany: 242 db autóbusz, ebből helyközi 187 db. Környezetkímélő motorú autóbuszok 2005-
ben: Euro 1: 46,3%, Euro 2: 15,7 %, Euro 3: 8,3 %, összesen: 70,3 %. A közlekedési vállalat
Kecskeméten belül 30 helyi járatot üzemeltet.
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Volán Zrt. üzemelteti a helyi és helyközi autóbuszokat (Kecskemét és környéki, illetve
egyéb bács-kiskun megyei célállomásokra, működési területet a Mellékletben található
16. ábra mutatja). Vannak hiányosságai az autóbuszos rendszernek, nem elég
gyakori a járatűrűség, valamint minőségi problémákkal és információs nehézségekkel is
kell számolni.

Nemcsak a legközelebbi busz/vonat megállótól való távolság a fontos, hanem a
járatgyakoriság is meghatározza a szolgáltatás minőségét (9. táblázat).  A
demonstrációs területet csak helyközi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés érinti. A
két Kecskemét környéki település közül Szarkás ellátottsága jobb, mivel az 52. sz. főút
mentén fekszik, amely fontos kelet-nyugati tengely. Matkó viszont csak bekötőúton
keresztül közelíthető meg az 54. sz. főútról.

Buszjáratok száma

Munkanap Hétvége,
munkaszüneti nap

Buszmegállók
száma

Bács-Kiskun megye (helyi+helyközi) 1570 761 1027
Kecskemétről/re indulás, érkezés
(helyi+helyközi) 1248 708 178

Matkó és környéke*
(helyközi) 16 7 4demonstrációs

terület
ellátottsága Szarkás és

környéke**(helyközi) 50 17 3

9. táblázat: Buszjáratok és buszmegállók száma Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten és a
demonstrációs területen (2002)

*Matkó esetében a buszjáratok megállóhelyei a település központjában és az 54. sz. főút bekötőútja
mentén találhatók. (4. ábra)
**Szarkás esetében a buszjáratok megállóhelyei a település déli részén áthaladó 52. sz. főút mentén
találhatók. (4. ábra)

[forrás: Kunság Volán Zrt. adatszolgáltatása, 2002]

Vasúti közlekedés

A vasúti szolgáltatásokat a  megye  területén  a MÁV Zrt. biztosítja egyedüli
üzemeltetőként, magán-társaság még nem tudott belépni a piacra (2.3.4 fejezet).  A
demonstrációs területen is elérhető vasúti szolgáltatásokkal komolyabb problémák
vannak, mint autóbuszos közlekedés esetén. Ezek főképp a gyakoriság és a minőség
témakörével kapcsolatosak. Nagyon csekély szerepe van csak a vasútnak a közösségi
közlekedésen belül. A MÁV Zrt. vidéki vasúti szolgáltatásai közé tartozik a Kecskemét
és Kiskőrös, illetve Bugacpuszta között üzemeltetett keskeny-nyomközű vasút.

Taxi közlekedés

Magán taxis vállalkozók jelentős számban kínálják szolgáltatásaikat a városban, de csak
igen kevés vidéki lakos veszi ezeket igénybe a magas árfekvés (közösségi közlekedés
áraihoz viszonyítva) miatt.
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Közlekedési szolgáltatások viteldíjainak összehasonlítása

A közösségi közlekedés díjazása ugyanaz a demonstrációs területen mint a megye többi
részén, ahol a Kunság Volán Zrt. üzemelteti a járatokat. A 10. táblázat mutatja  a
különböző közösségi közlekedési módok viteldíjainak összehasonlítását.

A helyközi közösségi közlekedés viteldíjai módok szerint [Ft]

Távolság Busz Vonat Taxi

2002 2007 2002 2007 2002 2007

5km 80 125 74 125 1 100 1 240
10km 108 200 74 300 1 850 2 190
20km 196 300 136 300 3 700 4 090
50km 490 750 324 750 9 300 9 790

10. táblázat: A busz, a vasúti, illetve a taxi viteldíjak összehasonlítása (2002, 2007)

[forrás: Volánbusz, MÁV, Zebra Taxi]

3.3.3.2 A meglévő közlekedési szolgáltatások kihasználtsága

A Kunság Volán Zrt. által üzemeltetett közforgalmú buszok kibocsátott és forgalmi
teljesítményét, valamint a kihasználtságot százalékos arányban (a forgalmi és a
kibocsátott teljesítmény hányadosa) a 11. táblázat mutatja. A Matkót és Szarkást érintő
járatokon is jelentős a távolabbi célforgalomban utazók aránya.

kibocsátott
teljesítmény

[férőhelykm/nap]

forgalmi
teljesítmény

[utaskm/nap]

Kihasználtság
[%]

Munkanap Hétvége Munkanap Hétvége Munkanap Hétvége

Bács-Kiskun megye
(helyi+helyközi) 3 344 225 1 834

580 1 365 904 649 198 40,8 35,4

Kecskemétről/re indulás,
érkezés (helyi+helyközi) 861 526 498 948 403 095 183 450 46,8 36,8

Matkó és környéke
(helyközi) 21 600 9 450 10 368 3 780 48,0 40,0Demo.

terület
elérése Szarkás és

környéke (helyközi) 41 850 14 229 18 833 5407 45,0 43,0

11. táblázat: A közforgalmú buszközlekedés kibocsátott és forgalmi teljesítményének
összehasonlítása Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten és a demonstrációs területen (2002)

[forrás: Kunság Volán Zrt. adatszolgáltatása]

3.3.3.3 A közlekedési igények, illetve szokások felmérése

A demonstrációs területek válaszadóinak utazási szokásai
A magánhasználatú járművekhez való hozzáférés %-os megoszlását a 12. táblázat
mutatja. Egy jármű több személy használatában is lehet, ezért ez a mutató nem egyezik
meg a háztartásonkénti járművek számával. A válaszadók több mint 60%-a hozzáfér
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kerékpárhoz (általában saját maga rendelkezik vele), és jellemzően használja is. A
vidéki helyi közlekedésben a kerékpározás még mindig meghatározó44, ez a helyzet
azonban a motorizációs szint növekedésekor csökkenő tendencia szerint szokott
változni.

Magánhasználatú járművek fő A felmérésben résztvevők
(6 év felettiek)

járművekhez való
hozzáférésének aránya [%]

Nincs 53 17,6
Szgk., furgon 103 34,2
Kisteherautó 4 1,3
Motorkerékpár, moped 25 8,3
Kerékpár 183 60,8
Egyéb (pl. traktor) 4 1,3

12. táblázat: Magánhasználatú járművekhez való hozzáférés megoszlása
(mintanagyság: 301 fő; 6 év felettiek) [forrás: KTI felmérés, 2002]

Napi utazásokról történt felmérés alapján a megkérdezett 301 főből egy adott napon
194-en utaztak, összesen 533 utazást tettek meg. Az egy főre jutó utazásszám 1,8,  a
csak az utazókra jutó utazásszám 2,7, az összes utazási hossz 4912 km, az átlagos
távolság 9,2 km volt.

Közösségi közlekedés menetjegyeinek típus szerinti megoszlása

A 9. ábra mutatja, hogy milyen típusú menetjeggyel rendelkeznek a válaszadók. A
diákok alkotják a többséget, akiknek havibérletük van (34%). Minden ötödik válaszadó
teljes árú menetjeggyel utazik, míg majdnem 20 % rendelkezik kedvezményes árú
jeggyel.

9. ábra: Közösségi közlekedés menetjegyeinek típus szerinti megoszlása

(mintanagyság: 301 fő; 6 év felettiek) [forrás: KTI felmérés, 2002]

44 Általában a kerékpárt rövidtávú helyváltoztatásokra használják.
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Közlekedési munkamegosztás (Modal Split)

Az összes helyváltoztatás során a válaszadók közül legtöbben gyalog,
személygépkocsival vagy busszal közlekedtek. Azt azonban figyelembe kell venni,
hogy a megállótól való (sok esetben viszonylag nagy) távolság miatt, aki busszal
utazott, az gyakran kerékpárral ment a megállóig, ezért a kombinált helyváltoztatások
teljes száma 660. A 13. táblázat második oszlopa az összes mozgáshoz viszonyított
százalékos arányát mutatja a közlekedési módoknak.

A személygépkocsival történt utazások száma viszonylag alacsony, míg a kerékpározás
aránya magas, ez kedvező jellemző környezeti szempontból. A felnőttek általában akkor
választják a közösségi közlekedést, ha nincs más lehetőségük. A közösségi
közlekedésnek azonban olyan szolgáltatásokkal kellene versenyeznie, amely a
kényszerűségből használók mellett vonzó még azok számára is, akik rendelkeznek
személygépkocsival.

Közlekedési módok helyváltoztatás (%)
Gyalog 146 22,1
Kerékpár 81 12,3
Busz 156 23,6
Vonat 21 3,2
Moped/motorkerékpár 19 2,9
Személygépkocsival
vezetőként

130 19,7

Személygépkocsival utasként 76 11,5
Teherautó/traktor 31 4,7
Összesen 660 100

13. táblázat: A napi utazások módonkénti megoszlása

(mintanagyság: 301 fő; 6 év felettiek által megtett 660 db helyváltoztatás)
[forrás: KTI felmérés, 2002]

A napi utazások célkörzetek szerinti megoszlása
Az utazások célkörzete 78 %-ban Kecskemét, a maradék 22% legnagyobb részében
pedig a szomszédos települések (Hetényegyháza, Jakabszállás, Miklóstelep stb.) voltak.
A központba irányuló forgalom túlsúlya az erős centrum és vidék viszonyt jelenti.

A napi utazások indulási és érkezési időpontjai
Az utazások indulási és érkezési időpontjait a 10. ábra mutatja, amelyen a reggeli 7 és
8 óra közötti szűk és a délutáni 14-16 óra közötti laposabb csúcsidőszak jól
azonosítható. A csúcsidőszakok utasforgalmának jelentős részét az iskolai közlekedés
teszi ki.
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10. ábra A napi utazások indulás és érkezés szerinti megoszlása

(mintanagyság: 301 fő; 6 év felettiek által megtett 533 db utazás)
[forrás: KTI felmérés, 2002]

Az utazások cél és távolság szerinti megoszlása
Az utazások cél szerinti megoszlását a 14. táblázat mutatja. Az utazások többségét
munkába járás céljából tették meg.

Utazási célok %
munka 59,4
üzlet 0,2
iskola vagy egyéb oktatási intézmény 15,2
vásárlás 9,0
szabadidő 5,3
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 4,9
egyéb 6,0

14. táblázat: A napi utazások cél szerinti megoszlása

(mintanagyság: 301 fő; 6 év felettiek által megtett 533 db utazás)
[forrás: KTI felmérés, 2002]

A távolság szerinti megoszlások alapján megállapítható, hogy az utazások 37%- át 5
km-en belül, míg majdnem három-negyedét 10 km-en belül tették meg (a grafikon a
Mellékletben található: 15. ábra).
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3.3.4 Meglévő közlekedési és egyéb közösségi szervezetek

1.) A meglévő közösségi csoportok, szervezetek, megrendelők, illetve szolgáltatók
azonosítása
A helyi közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelője Kecskemét önkormányzata,
a buszjáratok üzemeltetését a Kunság Volán Zrt. végzi. Azonosíthatóak olyan
közösségi csoportok, illetve szervezetek, amelyek érdekeltek a közösségi vagy az
iskolai közlekedés fejlesztésében:

a.) helyi közösségi szervezetek: kerékpáros civil szervezetek, általános iskolák
szülői munkaközösségei,

b.) NGO: Kecskeméti Lokálpatrióták.
A résztvevő szervezetek munkája, segítsége hasznosnak bizonyulhat a mintaprojekt
egész folyamatában. A helyi érdekviszonyok ismerete alapján az érintetteket már a korai
szakaszban be kell vonni a tervezési és az előkészítési feladatokba.

2.) Jogi környezet feltárása
A közösségi közlekedési szolgáltatások üzemeltetéséhez engedélyeztetésre van szükség.
Az engedélyeket a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adja ki. Az engedély
megszerzésének szakmai feltételei vannak. A kiadott engedélyek meghatározott
viszonylatra és időszakra vonatkoznak.

Az iskolabuszok a jogi szabályozás szerint csak diákokat szállíthatnak, ezért a közösségi
közlekedésbe történő integrációhoz jogszabályi módosítás szükséges.

3.3.5 A magyar demonstráció kezdeti értékelésének összefoglalása

A kezdeti értékelés során feltártam a demonstrációs terület aktuális közlekedési
helyzetét: a meglévő közösségi közlekedési szolgáltatásokat, a célcsoportokat, a
térségben élők utazási igényeit és szokásait, a közlekedési munkamegosztást (modal
split), a szolgáltatások elérhetőségét stb. Bács-Kiskun megye demográfiai és gazdasági
helyzetének felméréséhez országos statisztikát használtam, a demonstrációs területről
pedig részletes információkhoz specifikus háztartás-vizsgálatokból jutottam.

A legfontosabb alapadatokat, amelyek szükségesek az új szolgáltatás további
tervezéshez, valamint értékeléséhez a 15. táblázat mutatja. A táblázatban az osztrák
mintaprojekt adatait is feltüntettem, hogy össze lehessen vetni azokat a magyar
demonstráció előzetes vizsgálatának eredményeivel. Azért választottam viszonyítási
alapnak az osztrák mintaterületet, hogy bemutassam azokat a jellemző értékeket,
amelyekhez a magyarországi adatok is - nagy valószínűséggel- hosszú távon közelíteni
fognak.
Megállapítható, hogy a motorizációs szint, a személygépkocsi tulajdonlás, valamint a
jogosítvánnyal rendelkezők aránya tekintetében az osztrák mintaterületen élők
jelentősen kedvezőbb helyzetben vannak. Az eltérést nagymértékben a gazdasági
fejlettség (1 főre jutó GDP) különbsége, illetve kisebb részben az eltérő közösségi
közlekedési kínálat okozza.

Az utazási igények is jelentős eltérést mutatnak. Ez annak is köszönhető, hogy az
osztrák demonstráció esetén az idősek mobilitása és a szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének igénye magasabb (pl. egészségügyi szolgáltatások, vásárlás stb.) A
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magyar demonstráció esetén pedig a fiatalok és az aktív korúak nagyobb aránya
indokolja a munkába és az oktatási intézményekbe irányuló utazások magasabb értékét.

ALMA
osztrák mintaprojekt45

DEVELOPMENT
magyar mintaprojekt

Megjegyzés

1. Személygépkocsival
való ellátottság

523 szgk/1000 lakos 229 szgk/ 1000 lakos

2. Személygépkocsi
tulajdonlás

háztartások 9%-a nem
rendelkezik szgk-val

háztartások 37%-a
nem rendelkezik

szgk-val
3. Jogosítvánnyal

rendelkezők aránya
17%-ának nincs

jogosítványa
(férfiak: 4%, nők: 29%

56%-ának nincs
jogosítványa

A teljes (18
évnél idősebb)

népesség
4. Fontosabb utazási

igények
a.) Munka 45,5 59,4
b.) Oktatás 14,0 15,2
c.) Vásárlás 15,2 9,0
d.) Egészségügy 8,1 4,9

Utazási naplók
alapján

15. táblázat: Az utazási szokás-jellemzők összefoglalása és összehasonlítása osztrák
adatokkal.

[ARTS dokumentumok, D3 kutatási jelentés alapján saját szerkesztés]

Az elvégzett felmérés alapján az utazások a vizsgált Kecskemét környéki rurális
területeken 15%-ban az oktatáshoz kapcsolódnak. A demonstrációs projekt közvetlen
célcsoportját46 alkotó diákok száma tehát jelentős. A diákok utazásának kérdése
azonban a szülők és a család többi tagjának utazási szokásaira és módválasztására is
hatással van, így ezek figyelembevételével az érintettek köre még szélesebb.
A kezdeti értékelés eredményei alapján a hazai projekt keretében iskolabuszok
bevezetését tartottuk célszerűnek. A tervezés során azonban tekintettel kell lenni arra a
szempontra, hogy a tervezett új iskolai közlekedési szolgáltatás kiegészítse a meglévő
kínálatot, és így kielégítse az új, speciális igényeket.
Az iskolai közlekedés integrációja érdekében pedig szükséges a tervezési fázisban
megvizsgálni, hogy az iskolabuszon fennmaradó üres helyeket más utasok
használhatják-e (a szállított tanulók számától, valamint a buszok kapacitásától függően).

Kiegészítő megjegyzés:
2002. óta nem történt újabb háztartás és utazási felmérés a demonstrációs területen.
Statisztikai mutatószámok alapján azonban néhány vizsgált társadalmi és gazdasági
jellemzőre találtam aktuális, 2005. vagy 2006. évi értékeket (3.3.2.2 fejezet).

Megállapítható, hogy a demográfiai változások 5 év alatt nem jelentősek. A legnagyobb
mértékben az egy főre jutó GDP nagysága, a motorizáltság (1000 lakosra jutó
személygépkocsik száma) és az információs technológiák elérhetősége emelkedett.
Szakértői becslés alapján pedig kijelenthető, hogy a többi jellemző esetében nem történt
jelentős változás.

45 Az osztrák mintaterületet szétszórt település-hálózat jellemzi.
46 A közösségi közlekedés hagyományos célcsoportjai a gyerekek, a fiatalok és az idősek.
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4 Fenntartható vidéki közlekedési rendszerek
tervezése

4.1 Megfelelő közlekedési rendszer tervezése47

4.1.1 A probléma, illetve kihívás meghatározása

A fenntartható vidéki közlekedési rendszerek kialakításának tervezési fázisa a probléma,
illetve a kihívás meghatározásával kezdődik. A tervezés módszertani hátterét az
alábbiakban az „ARTS” Kézikönyvben meghatározott lépések sorozatként mutatom be
(dőlt betűs részek). A keretes szövegek pedig az általam javasolt módszertani
kiegészítések, fejlesztések lényegi összefoglalását tartalmazzák.

„A kezdeti értékelésben meghatározott problémák illetve kihívások közül a
legfontosabbak kiválasztása (a térségben élő különböző csoportok igényei alapján). Az
érdekcsoportok, illetve a leginkább érintett közösségek meghatározása.
A kezdeti értékelésben meghatározott igényekhez kell méretezni a szolgáltatást, például:
igény szerinti, kis méretű járművek azokon a helyeken és időpontokban, amikor csekély
az utasszám, a menetrend szerinti buszjáratok kiegészítésére. A technológia szintjét a
közlekedési rendszerhez kell igazítani. Nem valószínű, hogy szükség lesz high-tech
jegyfoglalási rendszerre, ha a célcsoport (pl. vezetni nem tudó idős asszonyok) nem
rendelkezik mobiltelefonnal vagy számítógéppel.’

Javaslom, hogy a tervezési munka során az érdekcsoportok és a kapcsolódó
érdekek meghatározásához az alábbi lépéseket alkalmazzák a közlekedési
szolgáltatás tervezői48 Görög (2003) alapján:
1) „a projektben érintett érdekcsoportok meghatározása,
2) az érintett érdekcsoportok projekttel kapcsolatban meglévő érdekeinek

azonosítása,
3) az érdekcsoportoknak a projekt teljesítési folyamatához, illetve a létrejövő

projekteredményhez való viszonyulásának értékelése,
4) az érdekcsoportoknak a projekt teljesítésére és az elkészült projekteredmény

működésére gyakorolt befolyásolási potenciáljának az értékelése,
5) az érdekcsoportok szervezettségi szintjének felmérése.”

1. keretes szöveg: Az érdekcsoportok és az általuk képviselt érdekek meghatározásának
részletes vizsgálata

4.1.2 Célok kitűzése

Célrendszer meghatározása

A problémák/ kihívások illetve a kereslet alapján tűzhetőek ki az új vagy fejlesztett
szolgáltatás céljai. A célok egyértelműek, reálisak és elérhetőek legyenek. A célrendszer
meghatározásakor meg kell bizonyosodni arról is, hogy nem eltúlzott egyik célkitűzés
sem. Egyszerűbb a szolgáltatást kibővíteni (járatok sűrítése stb.), mint szűkíteni a

47 Rugalmas közlekedési rendszerek tervezésére mutat példát: Prileszky és társai (2007) cikksorozata.
48 Az eredmények rendszeres értékelése alapján - szükség esetén – a lépéssorozat ismételten elvégzendő.



Fenntarthatóság a vidéki közlekedési rendszerekben PhD disszertáció

Készítette: Princz-Jakovics Tibor 48

bevezetés után (pl. pénzügyi okokból). Figyelembe kell venni azt a szempontot, hogy az
egyes érintetteknek eltérő elvárásaik lehetnek a célkitűzésekkel kapcsolatban.
Az ARTS projekt keretében 7 olyan célkitűzést fogalmaztunk meg, amelyek szinte
valamennyi vidéki térségben igényként merülnek fel:

1. Célkitűzés: A közlekedési szolgáltatásokkal való ellátottság javítása rurális
térségekben.
Gondoskodni a szolgáltatásról ott, ahol korábban nem volt, vagy csak alig. Talán a
legfontosabb célkitűzés, hiszen arra a problémára kínál megoldást, ami miatt sok
vidéken élő lakos a társadalomból kirekesztettnek érzi magát – vagyis a közlekedési
kapcsolatok hiányára.

2. Célkitűzés: Az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki
térségekben lakók számára.
Az áruk és szolgáltatások fizikai elérhetősége – az új, illetve fejlesztett szolgáltatás
segítségével a vidéken élők könnyebben elérhetik az üzleteket, egészségügyi
központokat, közösségi központokat.

3. Célkitűzés: A közlekedési szolgáltatások fizikai elérhetőségének javítása.
3a. Célkitűzés: Háztól-házig szolgáltatások bevezetése.
Elérhetőség abban az értelemben, hogy a szolgáltatás háztól-házig jellegű-e, vagy az
utasoknak maguknak kell megoldaniuk a járatokhoz való eljutást.

3b. Célkitűzés: Alacsonypadlós járművek alkalmazása.
A vidéki térségekben személyszállításra használt járművek “elérhetősége”.
Alacsonypadlós, könnyű felszállást biztosító járművek használata lényeges szempont, ha
ez nem megoldható, a járművezetőnek kell segítséget nyújtania a felszállásnál.

4. Célkitűzés: A meglévő közösségi közlekedési rendszerek hatékonyságának javítása
más rendszerekkel való integrálás révén.

Integráció az új és a meglévő szolgáltatások között. Új közlekedési járatok
bevezetésekor fontos szempont, hogy azok kiegészítsék (pl. ráhordó járatként) a
meglévőket, ne pedig versenyezzenek velük.

5. Célkitűzés: Emelt szintű szolgáltatást nyújtani az utasoknak, színvonalas
információs rendszer révén.
Az információk elérhetősége, a nyilvánosság lehetővé teszi a szolgáltatás hatékonyabb
használatát a vidéki térségekben. Az új közlekedési szolgáltatások jövője sokszor azon
múlik, hogy az érintett célcsoportok tudomást szereznek-e róla, illetve az általa nyújtott
előnyökről (kommunikáció és marketing fontossága).

6. Célkitűzés: Integrált szolgáltatást nyújtani az utasoknak, elérhető áron.
Etikus és átlátható rendszer kidolgozása különböző jegy- és bérlet-típusokkal, valamint
a potenciális utasok számára megfizethető díjszabás.

7. Célkitűzés: Költség-hatékonyság biztosítása a közlekedési rendszerek integrálásával.
Költség-hatékonyság abban az értelemben, hogy biztosítsunk megfelelő fedezetet a
működési, illetve beruházási költségekre, hatékony kihasználtsági rátával kombinálva.
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A projekt célkitűzéseinek meg kell felelniük a közlekedésfejlesztési stratégiában49

megfogalmazott irányvonalnak. A közlekedésfejlesztési projekt céljai ugyanis csak
akkor teljesíthetőek megfelelően, ha összhangban állnak a projekt kiindulópontját
jelentő stratégiával. Javaslom a stratégiába való beágyazottság vizsgálatát.

2. keretes szöveg: A stratégiába való beágyazottság vizsgálata

A célok összevetése a fenntarthatósági értékrenddel

Az ARTS-projekt céljainak fenntarthatósági megfelelőségét úgy vizsgálom, hogy
megkeresem bennük azokat a fenntartható mobilitási értékrend50-elemeket, amelyekre a
céloknak reflektálni kell. Összevetem tehát az ARTS céljait a fenntarthatósági elvekkel,
hogy bemutathassam az elvek visszatükröződését a célok között. Azt veszem
figyelembe, hogy a célok megjelennek-e az elvek között valamilyen módon, illetve
formában. Az alkalmazott hozzárendelést a 11. ábra blokk-diagramja mutatja.

Az ARTS-projekt javarészt a közlekedési szolgáltatások elérhetőségének javítására,
illetve integrációjára koncentrál, és elsődlegesen a személyszállítás fejlesztési céljait
tartalmazza. Amennyiben jelentős kisáruszállítási igényt is ki kell elégíteni, a személy-
és kisáruszállítás integrációja is szerepelhet célkitűzésként51.

A hazai vidéki közlekedés jelenlegi állapotában számos területen még az alapvető
mobilitási igényeket sem lehet kielégíteni, ezért érthető az elérhetőség és a minőségi
szolgáltatások kiemelt szerepe. Az információs szolgáltatások előretörését és
fontosságát jelzi ugyanakkor az 5. cél. Azonban nem szabad megfeledkezni a
közlekedésben résztvevők biztonságáról, az emberi élet védelméről sem.
Az elérhetőség javításának túlsúlya főleg a társadalmi, gazdasági vetületét erősíti a
fenntarthatósági értékrendnek, ugyanakkor a környezeti pillért egyik cél sem jeleníti
meg közvetlen módon.

Az ARTS céljainak a fenntartható mobilitás értékrendjével való összevetése során az
alábbi hiányzó értékrendi elemeket azonosítottam:

- közlekedési igények biztonságos módon történő kielégítése,

- környezetterhelés csökkentése.
A környezet terhelésének csökkentéséhez tartozik a természetes ökoszisztémák
állapotának megőrzése, a területhasználat minimalizálása52,  az  emisszió  és  a  hulladék
korlátozása a bolygó elnyelő képességének megfelelően, a felhasznált anyagok
(alkatrészek) visszaforgatása, újra alkalmazása (reuse, recycling), a nem megújuló
energiaforrások használatának minimalizálása, illetve a zajterhelés minimalizálása.
Ezeket az értékrendi elemeket is fontos lenne megjeleníteni a célok között, amennyiben
a fenntartható mobilitás megvalósítása felé irányulnak a célkitűzések.

49 A stratégia ebben az esetben külső adottságot jelent, azonban ennek a célrendszere is változtatható. A
stratégia kialakítása során az érintett érdekcsoportok valós igényeit kellene figyelembe venni.
50 A kanadai Fenntartható Közlekedési Központ (The Centre for Sustainable Transportation) definíciója
alapján, amelyet az EU régi 15 tagállamának közlekedési miniszterei is elfogadnak.
51 Fleischer (2004) is felveti ezt a lehetőséget a fenntartható térségi közlekedési rendszerek jellemzőinél:
„az alacsony forgalmú térségekben egyre inkább fel kell oldani a személyszállítás és az áruterítés merev
elkülönülését, és közös logisztikai megoldásra kell törekedni, egy-egy kistérségi diszpécser központ
kialakításával.”
52 Ez a fenntarthatósági elv leginkább az infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó projektek esetén releváns.
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A fenntartható közlekedés
elvei

A vidéki közlekedési
szolgáltatások fejlesztésének

céljai
(ARTS projekt)

Az egyének és a közösségek
alapvető mobilitási igényeinek
kielégítése (generációkon belüli és
generációk közötti
esélyegyenlőség
figyelembevételével)

1. cél: A közlekedési szolgáltatásokkal
való ellátottság javítása rurális
térségekben.

A közlekedési igények biztonságos
módon történő kielégítése

2. cél: Az alapvető szolgáltatások
elérhetőségének javítása a vidéki
térségekben lakók számára

Összhang az emberi egészség
védelmével, valamint a
természetes ökoszisztémák
állapotának megőrzésével.

3.a. cél: A kínált szolgáltatásokhoz
való hozzáférés javítása (háztól házig
szolgáltatások)

A közlekedési területhasználat
minimalizálása

3.b. cél: A közlekedési szolgáltatások
fizikai megközelíthetőségének javítása
(alacsonypadlós járművek)

A környezeti elemek terhelése
(emissziók és hulladék) nem
haladhatja meg az érintett lokális
környezeti rendszerek, illetve a
Föld egészének terhelhetőségét,
elnyelő képességét

4. cél: A meglévő közlekedési
szolgáltatás hatékonyabb kihasználása
más szolgáltatásokkal történő
integráció útján

A felhasznált alapanyagok,
alkatrészek vissza-forgatása,
újrahasznosítása

5. cél: Az utasok számára magas
minőségű információkon alapuló
emeltszintű szolgáltatások nyújtása

A nem megújuló természeti
erőforrások felhasználásának
minimalizálása, a megújulók
alkalmazásának korlátozása az
újratermelődés fenntarthatósági
szintjének figyelembevételével

6. cél: Integrált szolgáltatások
biztosítása a használók számára
elfogadható áron

Zajterhelés minimalizálása 7. cél: Költséghatékonyság elérése a
közösségi közlekedési szolgáltatások
integrációjával

Több közlekedési módozat (és a
különböző módozatok közötti
szabad választás) biztosítása
Megfizethető, hatékony működés
biztosítása a gazdaság
fejlesztésének keretében

11. ábra A megfelelőségi elemzés blokk-diagramja
sötét szürke színű mező: nem (egyértelműen) jelenik meg az ARTS céljai között
világos szürke színű mező: nem (egyértelműen) feleltethető meg fenntarthatósági értékrendnek
Szaggatott nyíl: bizonyos ARTS célok csak részben fedik le a fenntarthatósági értékrend egyes elemeit.
[saját szerkesztés]



Fenntarthatóság a vidéki közlekedési rendszerekben PhD disszertáció

Készítette: Princz-Jakovics Tibor 51

Javaslom, hogy külön célként jelenjenek meg (kibővített, megfelelően részletezett,
értelmezett tartalommal) az externális hatások kezelésével: a közlekedésbiztonság
javításával és a környezetterhelés csökkentésével kapcsolatos elképzelések:
A kiegészítésként javasolt célok:

8. cél: A vidéki közlekedési szolgáltatások biztonságának növelése.
9. cél: A vidéki közlekedési szolgáltatások által okozott környezetterhelés
csökkentése.

3. keretes szöveg: A demonstrációs célkitűzések bővítése (új célok definiálása)

4.1.3 A szolgáltatás alapstruktúrájának meghatározása

A vidéki közlekedési szolgáltatások tervezése a célok meghatározása után a
megvalósítandó rendszer alapstruktúrájának kialakításához szükséges
intézkedéseket magába foglaló terv elkészítésével folytatódik. Ennek során határozzuk
meg a szolgáltatás fő jellemzőit és jelöljük ki a műszaki-technológia, gazdasági
valamint a jogi kereteket.

„1.) A szolgáltatás fő jellemzőinek meghatározása a célok teljesítése és a közlekedési
igények kielégítése érdekében.
Minél inkább törekedni kell a meglévő közlekedési szolgáltatások koordinációjára és
integrációjára. A taxi, az iskolabusz vagy a betegszállító jármű is használható közösségi
közlekedési eszközként. Ez a stratégia elkerülhetővé teszi a pótlólagos járművekbe
történő beruházást, így hosszú távon is megfizethető vidéki közlekedési szolgáltatás
nyújtható.

Kezdetben a szolgáltatás szintje és a szolgáltatási terület legyen kicsi, elkerülendő az
előre nem tervezett költségeket. A bővítés egyszerűen megoldható, ha a szolgáltatás már
zökkenőmentesen üzemel.
Ragaszkodni kell a helyi (települési) igényekhez, nem szabad regionális szintre
törekedni; ugyanakkor a vidéki közlekedési szolgáltatás kapcsolódásait a menetrend
szerinti busz illetve vasúti járatokhoz, a regionális összeköttetés érdekében biztosítani
szükséges.”

A fenntarthatóság erősítése érdekében az új közlekedési szolgáltatás fő jellemzőinek
meghatározása során meg kell felelni a hosszú távú stratégiai tervezés
követelményének. A változó külső feltételek mellett az utazási igények kielégítése
rugalmasan alakítható rendszerek-elemek segítségével valósítható meg.
Javaslom, hogy a közlekedési szolgáltatás tervezői a projekt hosszú távú
életképességét biztosító jellemzőket határozzanak meg.

4. keretes szöveg: A szolgáltatás hosszú távú életképességét biztosító jellemzők
meghatározása

„2.) A megfelelő elvárások meghatározása a szakértői és munkatársi csapattal
szemben.
A projektet vezető testületben az alábbi területeken van szüksége tudásra és
tapasztalatra: közlekedési projektek menedzsmentje, pénzügyi menedzsment, IT,
település-fejlesztés, helyi ismeretek. Feltétlenül szükség van az alábbi munkatársakra:
menedzser, adminisztrátor, diszpécser és járművezetők.”
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A szakértői és munkatársi csapat alkotja a projektszervezetet, amelynek különböző
típusai lehetnek53. A projektszervezet típusának kiválasztása során igazodni szükséges
az adott projekt sajátosságaihoz és az adott projektvállalat egészének szervezeti
tulajdonságaihoz is. Ennek megfelelően az alábbi projektmenedzsment eszközöket
célszerű alkalmazni a projektszervezetre vonatkozó döntés megalapozásához
[Görög (2003) alapján].

A projekt-profil egy nem kvantitatív projektvezetési eszköz, amely segíti a szolgáltatás
sajátosságaihoz leginkább illeszkedő projektszervezeti megoldás meghatározását.
Strukturálja a döntési problémát, és ezzel hozzájárul a legjobb kompromisszum
megtalálásához. A projektprofil tartalmazza a projektre jellemző bizonytalanságokat és
az interdependenciákat (kölcsönös függőségeket).
Javaslom, hogy a projekt jellegének megismeréséhez projektprofilt készítsenek a
közlekedési szolgáltatás tervezői.
A projektvállalat szervezeti sajátosságai (pl. projekt fontossága, szervezeti kultúra
jellege, projektvállalat szervezeti formája stb.) szintén fontos szempont a döntésnél.
Javaslom, hogy a projekt szervezeti típusának kiválasztását segítő döntéshez
projektszervezeti-profilt készítsenek a közlekedési szolgáltatás tervezői.

5. keretes szöveg: A szolgáltatás tervezését-kialakítását lebonyolító projektszervezet
típusának kiválasztásához szükséges projektprofil és projektszervezeti-profil
meghatározása

„3.) A megfelelő technológia meghatározása.
A fejlett információs technológia a legtöbb esetben drága, ezért már a szolgáltatás
tervezésekor döntés szükséges arról, hogy elősegíti-e a célok elérését. Ellenőrizni kell a
vonalas ill. mobiltelefon-ellátottságot, ha szükséges a szolgáltatás megrendeléséhez ill.
biztosításához, valamint az internet lefedettséget is. Ellenőrizni szükséges továbbá, hogy
a térségben meglévő diszpécserközpontok közül használható-e valamelyik a
szolgáltatáshoz.

A fejlett információs technológiai megoldások jól használhatók minden olyan esetben,
amikor a szükséges eszközök és rendszerek már helyben rendelkezésre állnak, és kis
többletköltség ráfordítással használhatók. Minden technikai eszköz költsége megfelelő
arányban kell álljon az általa képviselt haszonnal (pl. szállított utasok száma).

4.) A szolgáltatás jogi és szervezeti kereteinek kialakítása.
Döntés szükséges arról, hogy milyen formában szervezhető meg a tervezett szolgáltatás.
Első lépésként célszerű az aktuális jogi és szervezeti keretek között maradni. Ha a
szolgáltatást kísérletiként definiáljuk, az segíthet engedélyeztetni kivételes eljárásokat.
Ha erősek az érvek, hogy jó közlekedési megoldást kínál, a magasabb szintű hatóságok
meggyőzhetik az alacsonyabb szintűeket a kivételek engedélyezésére.

Amennyiben olyan közlekedési szolgáltatás indítására kerül sor, amely felvet jogi
problémákat54, akkor annak megoldására időben fel kell készülni

53 Lineáris-funkcionális, projektre orientált vagy mátrix szervezet.
54 Például az osztrák mintaprojekt egy olyan kollektív taxi volt, amelyet egy privát non profit egyesület
üzemeltetett. Ennek tagjai voltak a gépjárművezetők is, akik csekély ellenszolgáltatást kaptak
szolgálataikért. Ennek megfelelően ez a szervezet sokkal inkább karitatív jellegű volt, így érintették azok
az adó- és más jogszabályok, amelyek más, professzionális közlekedési szolgáltatókra vonatkoztak.
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5.) Kapcsolattartás a közösség egyes csoportjaival és szervezeteivel, hálózatépítés.
A projekt során minél korábban el kell kezdeni a hálózat-építést. Törekedni kell a
személyes kapcsolatok kialakítására a potenciális utasokkal, illetve partnerekkel.
Partnerek lehetnek: az egyéb szolgáltatók (közlekedési vállalatok, diszpécserközpontok),
pénzügyi szervezetek, különböző önkormányzati intézmények.

6.) Az általános költségek és bevételek számítása:
a.) adminisztratív költségek,

b.) beruházási költségek,
c.) üzemeltetési költségek és/vagy alvállalkozói költségek (pályáztatás esetén),

d.) bevételek.
A hosszú távú finanszírozás létfontosságú. A nemzeti támogatási programok, például,
sokszor csak az indulás költségeit biztosítják, a hosszú távú finanszírozást a
vállalkozónak kell fedeznie. A vidéki rendszerek támogatása gyakorta jelent
finanszírozási problémát, hiszen az egy utazásra jutó költség igen magas.
Elengedhetetlen politikai támogatást szerezni az új rendszer hosszú távú fenntartása
érdekében55.

4.1.4 A tervezési fázis összegzése
A tervezési fázis összegzéseként a projekt vezetőjének az elkészült elemzéseket el kell
juttatni az érintettekhez és a döntéshozókhoz. A visszajelzések alapján lehet meghozni a
döntést arról, hogy szükség van-e újratervezésre, a tervek törlésére, vagy folytatódhat a
projekt a következő szakasszal.”

A tervezési fázis feladatainak összefoglalását a 16. táblázatban található lista
tartalmazza. A módszertan kiegészítésére javasolt feladatokat szürke háttérszínnel
jelöltem.

55 A szolgáltatás előnyeit épp ezért jól érthetően hangsúlyozni kell, hogy azt lehetőség szerint mindegyik
politikai párt támogassa – így elkerülhető a támogatás felfüggesztése választások után.
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Előzetes értékelés
1 A szolgáltatás által érintett térség lehatárolása.
2 A térség demográfiai és társadalmi-gazdasági jellemzőinek feltárása.
3 A népesség eloszlásának és a távolságának ábrázolása (pl. elérési idő

személygépkocsival) a főbb járatoktól.

A vizsgált terület
jellemzőinek
bemutatása

4 A legfontosabb alapszintű szolgáltatások elérési helyeinek és profiljának
listázása és ábrázolása térképen.

1 A meglévő közlekedési szolgáltatások, valamint a helyi közlekedési
szolgáltatók jellemzőinek áttekintése és értékelése.

2 A meglévő közlekedési szolgáltatások kihasználtságának áttekintése és
értékelése.

Meglévő
közlekedési
szolgáltatások a
térségben

3 A közlekedési igények, illetve szokások felmérése a térségben a
különböző célcsoportok esetében (pl. ingázók, gyerekek, fiatalok, idősek,
mozgáskorlátozottak).

1 A meglévő közösségi csoportok, szervezetek, megbízók, illetve
szolgáltatók azonosítása.

Meglévő
közlekedési és
egyéb közösségi
szervezetek 2 Jogi környezet feltárása.

1 A kezdeti értékelés eredményeinek összefoglalása. Az érdekeltekhez
való eljuttatása véleményezésre és megvitatásra.

A kezdeti
értékelés
összefoglalása 2 A problémák és hiányosságok részletezése. Döntés arról, hogy érdemes-e

tovább folytatni az elemzést.

Megfelelő közlekedési rendszer tervezése
A probléma,
illetve kihívás
meghatározása

1 A kezdeti értékelésben meghatározott problémák illetve kihívások közül
a legfontosabbak kiválasztása. Az érdekcsoportok, illetve a leginkább
érintett közösségek meghatározása. Az érdekcsoportok és a kapcsolódó
érdekek meghatározása részletes módszertanának alkalmazása.

Célok kitűzése 1 A célok meghatározása. Közlekedésbiztonsági és környezeti célok
megfogalmazása is szükséges.
A stratégiába való beágyazottság vizsgálata.

1 A szolgáltatás fő jellemzőinek meghatározása a célok teljesítése és a
közlekedési igények kielégítése érdekében. Hosszú távú szolgáltatás
biztosítása.

2 A megfelelő elvárások meghatározása a szakértői és munkatársi csapattal
szemben. Projekt-profil és projektszervezeti profil készítése.

3 A megfelelő technológia meghatározása.
4 A szolgáltatás jogi és szervezeti kereteinek kialakítása.
5 Kapcsolattartás a közösség egyes csoportjaival és szervezeteivel.

A szolgáltatás
alap-
struktúrájának
meghatározása

6 Az általános költségek és bevételek számítása.
A tervezési fázis
összegzése

1 A tervezési fázis során elkészült elemzést eljuttatása az érintettekhez és a
döntéshozókhoz. Döntés a folytatásról

16. táblázat: A tervezési fázis feladatainak összefoglalása
A szürke színnel jelölt szövegrészek az általam javasolt kiegészítéseket mutatják.
[ARTS dokumentumok, Kézikönyv alapján saját szerkesztés]
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4.2 Megfelelő megoldás a Kecskemét környéki területek iskolai
közlekedésének javítására: a magyar demonstráció

4.2.1 A magyar demonstráció probléma-leírása

A tervezési elvek és módszertan előző alfejezetben történő bemutatása után a magyar
esettanulmány gyakorlati példájának tervezési előzményeit és probléma-leírását
ismertetem az alábbiakban.

Az iskolai közlekedés problémái Matkópuszta (vagy Matkó) és Szarkás
településrészek esetében
A demonstrációs terület előzetes értékelése alapján kijelenthető, hogy számos mobilitási
problémát kell megoldani a Kecskemét környéki vidéki közlekedés gyengeségei
következtében. Jelentős beavatkozásokra van szükség az elérhetőség és a közösségi
közlekedési szolgáltatások javítására. A leglényegesebb beavatkozási pontot az iskolai
közlekedés iránti új keresleti igény kielégítésének kényszere jelenti. Demonstrációs
célterületnek Kecskemét környéki területeket választottam ki (3.3.1 fejezet);
Matkópuszta (vagy Matkó) és Szarkás két olyan településrész56, amelyeknek az iskolai
közlekedését meg kell oldani.
A két településnek ugyanaz a közigazgatási státusza: önálló, lehatárolt területtel
rendelkeznek, de közigazgatásilag Kecskemét városához tartoznak. Ezeknek a
településrészeknek nincs saját polgármesterük, de van képviselőjük Kecskemét város
közgyűlésében.
Matkó általános iskoláját és Szarkás speciális általános iskoláját érintette a kecskeméti
oktatási intézmények 2002-es átszervezése:

1) A matkói helyi iskolát (létszám: 50 fő) bezárták, ezért a diákoknak másik
intézményt kellett választaniuk, ahol folytathatták tanulmányaikat. Ez az új
iskola Kecskemét déli határán található. (Néhányan belvárosi iskolát
választottak.)

2) A szarkási iskolát már néhány évvel ezelőtt bezárták, de újra nyitották, mint
„Gordon-oktatási módszert57” használó intézményt (létszám: 16 fő).

Az iskolai közlekedés javítását célzó „DEVELOPMENT” elnevezésű magyar
demonstráció hatásterülete így magába foglalja a Kecskemét városához tartozó Matkó
és Szarkás településrészeket, valamint rurális környezetüket.

A meglévő információs rendszer problémái
A kecskeméti közösségi közlekedés információs rendszere 2002-ben még sok
szempontból nem volt alkalmas minőségi információk nyújtására, továbbítására
(hasonlóan az országos helyzethez, 2.3.2 fejezet, SWOT elemzés). Akkor még
hiányoztak a központi buszállomáson, illetve a járműveken a digitális kijelzők, az
interneten nem voltak elérhetőek részletes információk a járatokról. A közlekedési
szolgáltatások megismertetéséhez viszont fontos naprakész információt nyújtani a
menetrendekről, valamint a kínált szolgáltatások főbb jellemzőiről.

56 Kecskemét lakossága összesen 108 000 fő, ebből Matkónak 800, Szarkásnak 1000 lakosa van.
57 Speciális képzési forma, amely nagy hangsúlyt fektet a nevelő munkára.
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4.2.2 A magyar demonstráció érdekcsoportjainak meghatározása

Az érdekcsoportok meghatározásának lépései
A magyar demonstráció érdekcsoportjainak és az általuk képviselt érdekek
meghatározása az 1. keretes szövegben bemutatott lépések sorozatából tevődik össze.

A demonstráció érdekcsoportjainak meghatározása
Négy fő kategóriába soroltam a lehetséges érdekelteket az érdekeik differenciáltsága
alapján. A magyar demonstráció érdekcsoportjai és a kapcsolódó érdekek kategóriák
szerinti megoszlását a 17. táblázat mutatja.

Kategória Az érdekcsoportok megnevezése Az érdek leírása

Diákok
(Érdekeltek száma:
Matkóról Kecskemétre kb. 40-50 diák,
Szarkásról Kecskemétre kb. 20-30 diák,
Kecskemétről Szarkásra kb. 8-10 diák)

Magas minőségű iskolai
közlekedés (komfortos,
biztonságos, pontos) igénybevétele
a környező településekről
Kecskemétre.
Jobb informáltság az utazási
lehetőségekről.Használók

Lakosok
(Érdekeltek száma:
Szarkásról Kecskemétre kb 10-20 utas,
Kecskemétről Szarkásra kb. 5-10 utas)

A közösségi közlekedés jobb
elérhetősége a vidéki területeken.
Friss információkhoz jutás az új
utazási lehetőségekről (több célú
közlekedés, iskolai közlekedés)

Üzemeltető Kunság Volán Zrt.

Új szolgáltatások biztosítása
kedvezőbb költségfedezet mellett
Nagyobb utasszám és ezáltal jobb
hatékonyságú üzemeltetés elérése a
meglévő információs csatornák
kihasználásával, az utasok jobb
tájékoztatásával

Közintéz-
mények és
hatóságok

Kecskemét önkormányzata, bevonva a
közigazgatási területén lévő azon két
település (Matkó és Szarkás)
önkormányzati képviselőit, amelyeknek
az iskolai közlekedésre szükségük van

A biztonságos iskolai utazás
feltételeinek megteremtése, a
közlekedési rendszer gazdasági
hatékonyságának növelése (más
utasok is használhatják az
iskolabuszokat)

Egyéb érdek-
csoportok

Azoknak az általános iskoláknak a
szülői munkaközössége, amelyeket az
iskolai közlekedés fejlesztése érint
NGO: Kecskeméti Lokálpatrióták
Helyi média

Ellenőrző funkció gyakorlása,
tapasztalatot gyűjteni a jövőbeli
helyi szintű önkéntes közlekedési
akciókhoz.

17. táblázat: A magyar demonstráció érdekcsoportjainak és érdekeiknek azonosítása

[saját szerkesztés, felhasználva az ARTS dokumentumok, D3 kutatási jelentés mellékletét
az érdekcsoportok megnevezésénél]



Fenntarthatóság a vidéki közlekedési rendszerekben PhD disszertáció

Készítette: Princz-Jakovics Tibor 57

Diákok

A demonstráció során az iskolai közlekedés fő használói, legfontosabb cél- és
érdekcsoportja a 6-14 éves diákok. A szolgáltatás tervezésekor ennek az
érdekcsoportnak az igényeit, életkori sajátosságait szükséges a leginkább figyelembe
venni.

Lakosok

A közösségi közlekedési-rendszer meglévő adottságainak figyelembevételével
lehetőséget kell teremteni arra, hogy a diákokon kívül egyéb személyek (szülők vagy
idősebb emberek) is használhassák a demonstráció keretében kínált szolgáltatásokat
integrált szolgáltatásként58.

Üzemeltető

Magyarországon a közlekedési vállalatok fő tulajdonosa a magyar állam. A helyi és
helyközi járatokat üzemeltető vállalatok a hagyományoknak megfelelően osztják fel
egymás között a piacot. Ez azt jelenti, hogy az üzemeltetők között nincs igazi verseny
az utasokért, kivéve néhány esetet – a helyzet máshol az országban is hasonló
(2.3 fejezet SWOT elemzés).
Mivel a vasúti szolgáltatások elérhetősége nagymértékben korlátozott a demonstrációs
területen, ezért a közösségi buszközlekedés került előtérbe a tervezés során. Ezen a
piacon pedig csak egy vállalat volt a demonstrációs területen, így a gyakorlati
alkalmazáshoz a Kunság Volán Zrt.-t választottuk.

Közintézmények és hatóságok

Kecskemét önkormányzata,  mint  az  egyik  legfontosabb  partner  érdekelt  a
demonstrációban. A két érintett település, Matkó és Szarkás a város közigazgatási
területéhez tartozik. A Kecskeméti Önkormányzat ezeken a településen bezárta az
iskolát, a városnak ezért megoldást kellett találnia a diákok mobilitási problémáira.

Az önkormányzatnak biztosítania szükséges az alapfokú oktatási intézmények
megfelelő elérhetőségét. Az általános iskolai képzés ingyenes és kötelező
Magyarországon, de az iskola áthelyezésével többlet-utazásra kényszerülnek a diákok,
amelynek költségét az önkormányzatnak kell vállalnia. (A közoktatásról szóló törvény
tartalmazza az iskolával nem rendelkező településen élő gyermekek iskolába történő
utazásának megtérítését.)

Egyéb csoportok

Azoknak az általános iskoláknak a szülői munkaközössége, amelyeket az iskolai
közlekedés fejlesztése érint. A szülői munkaközösség támogatja az önkormányzat
munkáját, céljaik azonosnak tekinthetők.

NGO: Kecskeméti Lokálpatrióták, civil szervezetként részt vesz a helyi
kezdeményezések, így a vidéki közlekedési projektek kialakításában is.
A helyi média is érdekelt a projektben, annak eredményeit megjeleníti a közösség felé.

58 Fontos szempont, hogy jelenlétük nem zavarhatja a diákok utazását.
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Érdekcsoport-térkép készítése
Az érdekcsoportoknak a projekthez való viszonyulása és befolyásolási képessége
elemzési eredményének összefoglalására készült az alábbi, 12. ábra. Az érdekcsoportok
mindegyike támogatja59 a projektet, a befolyásolási képességük természetesen eltérő.

12. ábra: A „DEVELOPMENT” érdekcsoportjainak projekthez való viszonyulása és
befolyásolási képessége bemutatása

[saját értékelés, Görög (2003) mintapéldája felhasználásával]

Érdekcsoportok szervezettségi szintjének meghatározása
A demonstráció érdekcsoportjainak a szervezettségi szintje különböző mértékű. A
hatóságok (önkormányzat) szervezettségi szintje az alapvető funkciójából következően
is magas, a többi érdekcsoporté közepes vagy alacsony. Ezek ismerete főképpen
érdekellentétek esetén fontos, jelen esetben nem volt különösebb érdek-konfliktus a
csoportok között.
Az érdekcsoportok ismerete alapján lehet majd kiválasztani a megfelelő
marketingeszközöket (5.3.2 fejezet). Ezeknek az eszközöknek az alkalmazhatóságát

59 Amenniyben érdek-ellentétek várhatók, akkor a hálózat-építési (networking) tevékenység mielőbbi
elkezdésével könnyebben teremthetünk egyensúlyt az érdekek között.
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ugyanis jelentősen befolyásolják az egyes érdekcsoportok jellemző tulajdonságai (média
használata, információs eszközök ismerete, fogékonysága az új megoldások iránt stb.)

4.2.3 A magyar demonstráció céljainak meghatározása

A „DEVELOPMENT” elnevezésű magyar demonstráció a feltárt problémák
megoldására; az iskolai közlekedés keretében nyújtott szolgáltatások fejlesztésére,
illetve a kapcsolódó információs rendszer javítására irányul. Az ARTS-projekt
keretében meghatározott általános célok a magyar demonstráció esetén is
alkalmazhatóak.
A különböző érdekcsoportok elvárásaival összhangban álló olyan célkitűzéseket
határoztunk meg, amelyek megvalósíthatóak és nem fogalmaznak meg túlzott
elvárásokat. A továbbiakban az általam javasolt célokkal (közlekedésbiztonság és
környezetterhelés csökkentés) kiegészített célrendszert alkalmazom.

4.2.4 A magyar demonstrációs szolgáltatások alapstruktúrája

1.) A szolgáltatás fő jellemzőinek meghatározása
A kitűzött célok teljesítése és a közlekedési igények kielégítése érdekében az iskolai
közlekedés fejlesztése és a kapcsolódó információs rendszer javítása szükséges. Az
iskolai közlekedés tervezése, a megfelelő megoldások kiválasztása során a következő
szempontokat vesszük figyelembe:

a.) a vasúti szolgáltatások elérhetősége nagymértékben korlátozott a demonstrációs
területen,

b.) a buszmegállók közel helyezkednek el a lakott területekhez,
c.) közösségi közlekedés aránya magas,
d.) gépkocsik száma alacsony,
e.) az új szolgáltatás egészítse ki a meglévő közösségi közlekedést (lehetőség

integrációra).
A demonstráció céljára kiválasztott megoldás a Kecskemét és két szomszédos
település: Matkó és Szarkás között rendszeresen közlekedő iskolabuszok beindítása.
Elvárások az új szolgáltatással kapcsolatban:

a.) Az iskolabuszok az iskola-rendszer átszervezésekben érintett diákokat
szolgálják ki komfortos és biztonságos utazást biztosítva. A matkói és szarkási
diákokat két különböző általános iskolába szállítják, amelyek Kecskemét déli,
illetve nyugati részén találhatóak. Néhány diák (kb. 8 fő) a szarkási „Gordon”-
módszert alkalmazó általános iskolába szeretne járni Kecskemétről.

b.) A matkói iskolabusz60 közforgalomban nem vesz részt, a szarkási iskolabuszon
azonban a fennmaradó kapacitást igény esetén más utasok is használhatják:
integrált rendszer.

60 Az iskolabusz bevezetését indokolja az a tény is, hogy a meglévő buszjáratok a délelőtti és délutáni
csúcsórákban magasan kihasználtak, a diákok utazásaival együtt pedig már zsúfoltság alakulna ki.
Színvonalas közösségi közlekedés hiányában a szülők így rá lennének kényszerülve, hogy egyéni
közlekedéssel oldják meg a diákok iskolába való eljutását, azonban ezt sokan nem tudnák felvállalni.
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c.) A bevezetésre kerülő iskolabuszok menetrendjét az iskolai közlekedés
használói, a diákok igényeihez kell igazítani.

d.) Az iskola fenntartójának, az önkormányzatnak szükséges biztosítani az
iskolabuszok használatának finanszírozását, a diákok számára ez nem
jelenthet többlet-költséget.

2.) A megfelelő elvárások meghatározása a szakértői és munkatársi csapattal
szemben

A Kunság Volán Zrt. szakemberei és az önkormányzat munkatársai rendelkeztek a
megfelelő szakértelemmel. A közlekedési vállalat részéről bekapcsolódott a projektbe a
Közlekedéstudományi Intézet (KTI) is.  A BME is részt vett a demonstráció
megtervezésében, kialakításában és biztosította a tudományos hátteret a projekt
számára.
Az új közlekedési szolgáltatás beindítására létrejött projekt profiljának, főbb
jellemzőinek ismerete és a projektvállalat szervezeti profilja segítséget jelent a szakértői
és munkatársi csapat szervezeti kialakítása során. Az általam javasolt módszertani
kiegészítés alapján ezért elkészítettem a demonstráció projektprofilját (18. táblázat)
és projektszervezeti profilját (18. táblázat). A projektvállalat a „DEVELOPMENT”
esetében a Kunság Volán Zrt., amelynek hierarchikus, merev belső struktúrája és a
munkatársak leterheltsége nem igazán kedvez az innovatív projekteknek.

A projekt működési technológiája 3- részben újszerű
projekt terjedelme, műszaki és
teljesítmény-paraméterei

2-részleteiben eldöntött, rögzített, de
kisebb változások várhatóak

a projekt beruházási technológiája
(járművek, informatikai berendezések)

3- részben újszerű

helyszín közlekedési jellemzőinek, és az
utazási igények ismerete

4-utazási igényfelmérés készült, a
közlekedési jellemzők ismertek

az infláció mértéke a fizikai megvalósítás
időszakában

3-közepes mértékű

jogszabályi környezet stabilitása 3- változó
a működési folyamatok interdependenciája 3-közepes mértékben épülnek egymásra
skála-interdependencia
(méret, komplexitás)

2-kisméretű projekt

beruházás munkafolyamat-
interdependenciája

2-szekvenciális

18. táblázat: A „DEVELOPMENT” demonstráció projekt-profilja (0-5 pontos skála)

[saját értékelés, Görög (2003) mintapéldája felhasználásával]

A két profilban kirajzolódó jellemzők segítséget nyújtanak a közlekedési szolgáltatás
tervezői számára a projekt szervezeti típusának kiválasztásához. A munkatársakkal
szembeni elvárások, szükséges kompetenciák meghatározásakor ugyanis figyelembe
kell venni a projektszervezet típusát is (a kapcsolódó előnyökkel, hátrányokkal).
A projekt és a projektvállalat szervezeti tulajdonságai alapján megfelelő és elegendő a
funkcionális szervezeti forma. A kis és közepes bizonytalanságok és
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interdependenciák, valamint a meglévő kompetenciák61 nem indokolják az eltérést a
funkcionális kialakítástól.

projekt fontossága 3
a funkcionális szervezeti egységek
szakmai kompetenciái

4

szervezeti kultúra 3
munkaterhelés a delegáló szervezeti
egységben

4

projektvállalat szervezeti formája funkcionális
belső érdekcsoportok magatartása motiválatlanság, de nem elutasítás
külső érintettek magatartása támogató

19. táblázat: A „DEVELOPMENT” demonstráció projektvállalatának: a Kunság Volán
Zrt-nek a szervezeti profilja (0-5 pontos skála)

[saját értékelés, Görög (2003) mintapéldája felhasználásával]

3.) A megfelelő technológia meghatározása
Az eredeti elképzelés szerint chip-kártyás rendszer bevezetése62 is szerepelt volna a
demonstráció céljai között, azonban ennek megvalósítására szűknek bizonyultak a
projekt keretei. A technológiai fejlődés és főképp az új információs megoldások
alkalmazása azonban kiemelten fontos területe a közösségi közlekedés fejlesztésének.
Például a Walesben alkalmazott technológia, azaz a real-time („jelenidejű”) információs
rendszerek (2.4.4 fejezet) a jövőt jelentik majd Magyarországon is.
Az utasok információval való ellátottságának növelése viszont, a szűkös korlátok
ellenére, a demonstrációnk célja volt. Mivel a buszjáratokat a Kunság Volán Zrt.
üzemeltette, azok részét képezték a normál működésnek és ugyanazokat a
forgalomirányítási és diszpécser szolgáltatásokat érték el, mint a többi járat.

4.) A szolgáltatás jogi és szervezeti kereteinek kialakítása
A szolgáltatás struktúrájának meghatározását megkönnyíti, hogy ugyanaz a szolgáltató
üzemelteti a járatokat, mint a már meglévő és szervezetten működő menetrendszerinti
közlekedés esetében. A szarkási integrált iskolabusz a magyar jogi szabályozás szerint
csak akkor lenne iskolabusz, ha kizárólag diákokat szállítana. A magyar demonstráció
esetében azonban a diákokon kívül mások is utaztak az alapvetően iskolabusz funkciót
betöltő járművön.

5.) Kapcsolattartás a közösség egyes csoportjaival és szervezeteivel, hálózatépítés
A hálózatépítés és az érdekelt csoportok bevonása a tervezési munkába a projekt sikere
szempontjából is meghatározó. A „DEVELOPMENT” demonstráció tervezésekor
bevontuk a leendő használói csoportok képviselőit, az üzemeltető, a hatóság,
valamint az egyéb érdekcsoportok képviselőit (bővebben 4.2.2 fejezet). Lokális

61 Közepes mértékben meglévő kompetenciák: jó szakmai képességek, de hiányzó aktív nyelvtudás,
valamint projekt-menedzsment szemlélet.
62 2007. májusában kísérleti jelleggel a Kecskemét-Helvécia viszonylaton bevezetésre kerültek a chipes
bérletek.
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szintről kerültek ki a partnerek63, tekintve, hogy a demonstráció hatásterülete a helyi
közösségeket érinti.

6.) Az általános költségek és bevételek számítása
A tervezés során előzetes fajlagos értékek alapján közelítőleg becsültük a költségek és a
bevételek nagyságát. A részletes számítás a későbbi fázisban, az értékelés pénzügyi
szempontjainál található (6.2.1.3 fejezet).

4.2.5 A magyar demonstráció tervezési fázisának összegzése
A magyar demonstráció tervezési fázisában elvégzett elemzések, vizsgálatok és
tervezési feladatok eredményeként megállapítható, hogy az iskolabuszok indítását célzó
mintaprojekt megvalósítására szükség van. A tervezési szakasz zárásaként a
demonstráció folytatásáról hozott döntést a Kunság Volán Zrt.

63 A civil szféra Magyarországon még nem olyan fejlett, mint a volt EU-15 tagállamokban, a csatlakozás
óta azonban vannak kedvező változások a hazai viszonyok között is.
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5 Fenntartható vidéki közlekedési rendszerek
előkészítése és üzemeltetése

5.1 Új szolgáltatások előkészítése

5.1.1 Szervezési és irányítási kérdések

A vidéki közlekedési rendszerek kialakításának folyamatában a tervezési szakasz után
indulhat el az előkészítés, és amennyiben ez sikeresen zárul, akkor kezdődhet el az
üzemeltetés. Az előző fejezetekhez hasonlóan a módszertani hátteret az „ARTS”
Kézikönyvben meghatározott lépések sorozatként mutatom be (dőlt betűs részek). A
keretes szövegek pedig az általam javasolt módszertani kiegészítések, fejlesztések
lényegi összefoglalását tartalmazzák.
Az új közlekedési szolgáltatások előkészítési fázisában számos szervezési és irányítási
kérdést kell megoldani. Az alábbi tevékenységek sorozatát szükséges elvégezni:

„1.) A szervezéssel kapcsolatos intézkedési terv felvázolása a szolgáltatás
megvalósítása előtt, alatt és különösen a döntéshozás szerkezeti összetételének
kialakításakor.

2.) Érdekeltek és törvényhozók közötti konszenzus felállítása.

3.) A folyamatot vezető és irányító személyek kiválasztása (pl. pályázati felelős,
marketingfelelős és a képzésért felelős).

4.) A kiválasztott képzés elemeinek részletezése.
Például egy utazásirányító központ dolgozói, illetve a diszpécserek képzésének
célszerűen ki kell terjednie a következő technikák elsajátítására: az utasok megértése,
telefonálási stílus és technika, számítógépek, iroda-felszerelés, rendelésfelvétel, a
környék megismerése, vészhelyzetek, általános irodai tevékenységek, elszámolások. „

5.1.2 Közlekedési szolgáltatások előkészítése

„1.) A tervezett közlekedési szolgáltatás típusának és díjszabásának pontos
meghatározása. A javasolt szolgáltatás részletes leírása a következő:

1) szolgálati idő,
2) ügyfélfogadás,
3) a járat típusa (igényvezérelt, szociális jellegű szolgáltatás, állandó útvonalak

stb.),
4) információk a tervezett szolgáltatással kapcsolatban (valós menetrend és

járatsűrűség),
5) leendő utasok száma és jellege,
6) díjstruktúrák,
7) járművek adatai (saját, bérelt, szerződéses, utas kapacitás, mozgáskorlátozottak

számára mennyire elérhető, kocsiszín és fenntartási követelmények),
8) a járat térképes útvonalajánlata,
9) menetrend és a járatok összehangolása.
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2.) A szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos végrehajtási terv felvázolása. Az
elvégzett munkák részletezése hónapokra lebontva.
Fontos, hogy időben kezdjük az ütemezés tervezését, mivel több tevékenység időigénye is
jelentős lehet. Ilyenek a buszok beszerzése, törvényi módosítások, jogi kifogások és
engedélyek.

3.) A szükséges engedélyek beszerzése
Ha egy új közösségi közlekedési szolgáltatás struktúrája különbözik a jogilag
megfelelően szabályozott, általános szervezeti kialakítástól, akkor ajánlott minden
jogszabályi kérdést előre tisztázni.

4.) A szerződéses szolgáltatáshoz a tender követelmények meghatározása
Meg kell győződni arról, hogy a tenderkiírás a potenciális jelentkezők széles körében
elérhető. Meg kell bizonyosodni arról, hogy a meglévő üzemeltetők, szolgáltatók
képesek teljesíteni a követelményeket, és így a szerződésért verseny alakulhat ki. A
tender kiírása előtt meg kell határozni a rendelkezésre álló keretet. Meg kell
bizonyosodni, hogy a leendő pályázók és az értékelő bizottság számára egyaránt világos
az ajánlati kiírás és az ajánlatok értékelésének menete.”

A pénzügyi, műszaki, biztonsági és kényelmi szempontok mellett a járművek
szennyező-anyagkibocsátásának, illetve a vállalat (vagy vállalkozó)
környezetpolitikájának is helyet kellene kapnia az értékelési szempontok között64.  A
környezeti szempontoknak az értékelési kritériumok között való szerepeltetése egyben a
környezettudatosságot is hangsúlyozza.

A kiegészítő értékelési szempontoktól ugyanakkor nem lehet elvárni a
környezetpolitikai célok átfogó érvényesítését is, meg kell maradni az egyszerűen
meghatározható, könnyen ellenőrizhető rendszer-tulajdonságok mellett. Az általam
javasolt szempontok rávilágítanak a fontosabb jellemzőkre, azonban ezeket mindig az
adott tender egyedi igényeihez szükséges igazítani.
A vidéki közlekedésben a közúti alágazat részaránya a meghatározó, az alábbiakban
felsorolt szempontok is a közúti személyszállításra vonatkoznak.
Javaslom, hogy a tender-követelmények között előnyként szerepeljenek a következő
értékelési szempontok:

a.) a környezet-menedzsment rendszer megléte az üzemeltetőnél (pl. közlekedési
vállalatnál),

b.) alternatív energiaforrások (például metángáz vagy bioüzemanyagok) magas
használati aránya,

c.) legfejlettebb EURO-szabványnak megfelelő autóbusz-motorokkal felszerelt
járművek magas aránya.

6. keretes szöveg: A szerződéses szolgáltatások tender követelményeihez javasolt értékelési
szempontok (környezeti)

64 Jelenleg is hirdetnek meg járatokat alvállalkozásba adásra közbeszerzés keretében volán-társaságok. A
szerződéses feltételek, követelmények között szerepel a pénzügyi, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
(pl. autóbuszos személyszállító vállalkozó képesítés). A járművekre is külön feltételeket határoznak meg
(pl. járművek életkora, befogadóképessége, motor- teljesítménye, biztonsági és kényelmi felszereltsége)
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„5.) Az új szolgáltatás által igényelt információs/kommunikációs technológiák65

használatához szükséges feltételek vizsgálata
Az információs technológia kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a potenciális
utasok képesek legyenek használni a rendszert. Ahol alacsony az Internet-hozzáférési
szint, nem célszerű internetes foglalást kiépíteni, telefonos utazás előjegyzés is
kialakítható.
Egy magas technikai színvonalú rendszer üzemeltetési költsége jelentős összegbe
kerülhet. A valós idejű információs rendszereknek nem csak a telepítése kerül sokba,
hanem folyamatos működési költségek is felmerülnek, hogy a szolgáltatott információ
ellentmondásmentes, pontos és aktuális legyen. Gyakran a rendszertelepítés legfőbb
kiadásaira lehet forrást találni, de a rendszer napi működtetési költségeire kevesebb
meglévő forrás érhető el.

6.) Az új szolgáltatás kapcsolódásának vizsgálata más közlekedési és kiegészítő
szolgáltatáshoz (közösségi, magán, önkéntes)
Nagyon fontos a többi járathoz illesztés, mert ez teszi a vidéki járatokat a meglévő
közösségi közlekedési rendszer részévé. Az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

1) Pénzügyileg és technikailag is meg kell győződni arról, hogy a jegyellenőrzésre
a megfelelő eszköz telepíthető, és minden járművön használható.

2) A menetrend egyeztetéssel biztosítani lehet, hogy az új vidéki közlekedési
szolgáltatás megfelelően kiegészítse a meglévő közösségi közlekedési rendszert.
A vidéki járatok sikeréhez fontos az egyszerű átszállás biztosítása a fő járatokra.

7.) Helyi marketing és propagandaterv létrehozása
A marketing időigényes és a projekt egészén végighúzódó folyamat. Gyakran sok időbe
telik, míg az új szolgáltatást bevezetik, s míg a célközönség megbarátkozik vele (például
a rugalmas szolgáltatások esetén az utazási előjegyzésekkel). A marketing során a
célközönség mellett a lobby csoportokra is figyelni kell (ilyenek a törvényhozók és
szervezetek, akik a célközönség felé előmozdíthatják az új szolgáltatást).”

8.) Kockázat-elemzés készítése
Az elemzés célja a tervezett szolgáltatások megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi
feltételeit befolyásoló kedvezőtlen események, helyzetek, nem várt fordulatok
összegzése, értékelése és a lehetséges elkerülési stratégiák megjelölése. A kockázat-
elemzés segítséget nyújt a projektvezetési tevékenységben.
Javaslom, hogy a kockázatok mértékének és hatásának előzetes becslése érdekében
kockázat-elemzés is készüljön.

7. keretes szöveg: Kockázat-elemzés készítésének javaslata

65 Tánczosné (2000) részletesen elemzi a technológiafejlesztés szükségességét a közlekedésben.
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5.1.3 Az értékelés keretfeltételeinek meghatározása

„1.) Az értékelést segítő mérőszámok kiválasztása
A célok teljesítettségének méréséhez olyan mutatószámokat választottunk, amelyekkel
kvantitatív vagy kvalitatív módon értékelhetővé válnak az intézkedések hatásai. Nem
célszerű azonban bonyolult mutatószám-rendszert kialakítani (különben nem lesz
áttekinthető), ugyanis néhány jó minőségű mérőszámmal már megfelelő értékelés
készíthető. A vidéki mobilitás indikátorait összefoglalóan a 20. táblázat mutatja.„

Kiegészítő megjegyzések:
A közlekedési szolgáltatásokkal elérni kívánt célok teljesítettségét mérő
mutatószámrendszer indikátor-csoportokat határoz meg. Minden célhoz ezért többféle
mutatószám (kvantitatív és/vagy kvalitatív) tartozik. Az alkalmazott mutatószám-
rendszer a közlekedési szolgáltatások hatásának mérésére felhasználható ágazat-
specifikus indikátorokat tartalmaz. A későbbiekben, az eredmények értékelésének
elvégzéséhez, meghatározom a pontozásos skála értékelési szempontjait is (6.3 fejezet).
A projekt által elért hatások értékelése kvalitatív és kvantitatív indikátorokat egyaránt
tartalmazó vegyes mutatószámrendszer alkalmazásával történhet. Érdemes azonban
minél egyszerűbben definiálni a felhasznált mutatókat, hogy ne csak a szakértők, hanem
a szolgáltatással érintett közösség számára is érthető formában legyenek
megfogalmazva.
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Cél Mutatószámok Dimenzió
1.  Közlekedési szolgáltatások elérhetőségének javítása

járatsűrűség napi járatok száma
közösségi közlekedési eszközök száma naponta két pont között jármű/nap
úthossz km
elérhető különböző közösségi közlekedési szolgáltatások száma szolgáltatás/nap
kihasználtság utazások száma/nap
utasok elégedettsége kvalitatív

2. Az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki térségekben
lakók számára
helyi áruellátás (üzletek stb.) távolsága km
a legközelebbi üzlet távolsága km
utasok elégedettsége kvalitatív

3.a. A kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (háztól házig
szolgáltatások)
közösségi közlekedési megállók közötti átlagos távolság km
a legközelebbi busz/vonat állomás km
háztól házig szolgáltatásra van-e lehetőség igen/nem
az utasok elégedettsége kvalitatív

3.b. A közlekedési szolgáltatások fizikai megközelíthetőségének javítása
(alacsonypadlós járművek alkalmazása)
alacsonypadlós buszok száma vagy aránya db, %
járművezetők segítőkészsége kvalitatív
az utasok elégedettsége kvalitatív

4. A meglévő közlekedési szolgáltatás hatékonyabb kihasználása más
szolgáltatásokkal történő integráció útján
átszállási lehetőségek száma db
irányítási struktúra kvalitatív
az utasok tájékozottsága kvalitatív
elégedettségek mértéke kvalitatív

5. Az utasok számára magas minőségű információkon alapuló emeltszintű
szolgáltatások nyújtása
a leendő utasok tájékozottságának mértéke kvalitatív
az utasok elégedettsége (kérések/panaszok

száma/százaléka)
információs anyagok mennyisége db
telefonkészülékkel rendelkező háztartások aránya %
számítógéppel rendelkező háztartások aránya %

6. Integrált szolgáltatások biztosítása a használók számára elfogadható áron
díjkategóriák száma db
viteldíj nagysága Ft
az utasok elégedettsége kvalitatív

7. Költséghatékonyság elérése a közösségi közlekedési szolgáltatások
integrációjával
kiadások (kezdeti beruházások, működési költségek stb.) Ft
bevételek (jegy eladásokból származó bevétel, támogatások stb.) Ft
kiadások utasonként és kilométerenként Ft/utaskm
bevételek utasonként és kilométerenként Ft/utaskm
foglaltság (utas/jármű)
kapacitás (ülőhely/jármű)

20. táblázat: A célok teljesítettségét mérő mutatószám-rendszer

[ARTS dokumentumok, Kézikönyv alapján saját szerkesztés]
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Javaslom, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében az ARTS
projektben kidolgozott mutatószámokat ki kell egészíteni a 8. és a 9. célhoz tartozó
indikátorokkal is. Olyan egyszerű mutatókat/jellemzőket határoztam meg, amelyek
segítségével legalább kvalitatív módon értékelhetővé válnak a közlekedésfejlesztési
intézkedések. (További környezetpolitikai indikátorokat tartalmaz a közlekedési
szektorra az EEA (2000) kiadványa.)
A vidéki közlekedésben a közúti alágazat részaránya a meghatározó, az alábbiakban
felsorolt indikátorok a közúti személyszállításra vonatkoznak.
Amennyiben nagyléptékű projektek értékelésére van szükség, vagy környezetileg
érzékeny területekre is hatást gyakorolnak a közlekedés-fejlesztési intézkedések, akkor:
1.) a közlekedésbiztonság kérdésére csak egy részletes baleseti vizsgálat (például a
személyi sérüléses balesetek számának csökkenése az iskolai útvonalakon), illetve
járműbiztonsági vizsgálat adhat megalapozott választ.
2.) A környezetterhelés részletes számítása pedig az alábbiak alapján történhet:

a.) légszennyezés: károsanyag-egyenérték használatával GKM (2003b),
útmutató alapján:  kvantitatív értékelés,

b.) zajterhelés: MAÚT (2005), műszaki előírás szerinti számítás: kvantitatív
vagy fókusz-csoportos vizsgálat 66: kvalitatív értékelés).

A következő indikátorok, illetve kvalitatív jellemzők használatát javaslom:
8. cél: A vidéki közlekedési szolgáltatások biztonságának növelése
a.) aktív és passzív biztonsági eszközök, pl. biztonsági övek használata (KRESZ előírás)
a járműveken (kvalitatív értékelés)
b.) megállóhelyek biztonságos kialakítása: kitáblázott, jól látható, biztonságosan
megközelíthető legyen (kvalitatív értékelés)
c.) felügyelő személy: önkéntes vagy tanár jelenléte a járműveken (kvalitatív értékelés)

9. cél: A vidéki közlekedési szolgáltatások által okozott környezetterhelés
csökkentése
a.) légszennyezés csökkentése (a sokféle szennyezőanyag közül a CO2-kibocsátás
egyszerűsített számítása67 alapján kvantitatív értékelés)
b.) zajterhelés csökkentése (a járművek általános műszaki fejlettségének és állapotának
változása alapján kvalitatív értékelés)

8. keretes szöveg: A projekt hatásait mérő mutatószámok kiegészítése a fenntarthatósági
szempontok érvényesítésére

66 Markovits-Somogyi (2006) mutatja be részletesen a fókuszcsoportos vizsgálat módszertanát.
67 A járművek fajlagos CO2-kibocsátása alapján számított károsanyag-terhelés csökkenés [Erős (2003)]
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„2.) Módszer kiválasztása a szolgáltatás teljesítményének monitoringjához és
értékeléséhez, valamint ütemterv készítése a periodikus értékelésekhez. Döntés arról,
hogy mely célokra és mérőszámokra van szükség rövidtávú (havi) értékeléshez, és
melyekre hosszútávú (éves) értékeléshez.
A monitoring és értékelés célja a közösségi közlekedési járatok teljesítményének
meghatározása, ismeretszerzés a sikerekből és hibákból, hogy képesek legyünk
átalakítani és fejleszteni a szolgáltatást. A monitoring folyamatos tevékenység, és az
üzembe helyezés/üzemeltetés részének kell tekinteni.
Az értékelés a célok elérésének mértékét éppúgy vizsgálja, mint a rendszer pénzügyi
teljesítményét. Az értékelés során a demonstrációs területen indított új közösségi
közlekedési járat üzembe helyezése előtti és utáni helyzetet (nélküle és vele eseteket) kell
összehasonlítani68. Kontrollnak tekinthető, ha a járat üzembe helyezése után gyűjtött
adatok közelítőleg megegyeznek az előzetes becslésekkel. Figyelembe kell venni, hogy az
éves felmérések időpontja, és más külső hatások is befolyásolhatják az eredményeket. A
közlekedési rendszer hatásait mérő és magyarázó mérőszámokat először tesztelni kell.

 Elengedhetetlen, hogy kezdetben pontos és reális célokat fogalmazzunk meg, és azokat
a körülményeket, hogy mikor nevezzük a projektet sikeresnek.

3.) Előtanulmány készítése a célok teljesítettségének értékelésére a kiválasztott
mérőszámok segítségével (adatgyűjtés után). Az előzetes értékelésből kell kiindulni, és
elvégezni a szükséges módosításokat.

4.) Mechanizmusok felállítása, amelyekkel visszajelzésre lehet ösztönözni az utasokat
és bevonni őket a szolgáltatás értékelésébe.
Be kell vonni az utasokat is az értékelésbe, hogy befolyásolhassák és javíthassák a
szolgáltatásokat, ha ezt szükségesnek tartják. Például fókuszcsoportos vizsgálattal
ötletet lehet gyűjteni az új szolgáltatás jellemzőivel kapcsolatban: menetrend, üzemelési
idő, információ-igény stb.”

5.1.4 Az előkészítő munkák összefoglalása

„Az előkészítő munkák eredményeinek összefoglalása.
Meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás tervezett jellemzői és a költségvetés még mindig
megfelelőek-e. Döntés arról, hogy vissza kell-e térni a tervezési szakaszhoz vagy lehet
továbblépni az üzemeltetési fázisba.”

Az előkészítési szakasz feladatainak összefoglalását az üzemeltetési szakasszal együtt
az 5.2.2 fejezet a 21. táblázatában található tevékenységlista tartalmazza.

5.2 Új szolgáltatások üzemeltetése

A vidéki közlekedés javítását célzó fejlesztések tervezése és előkészítése után indítható
el az üzemeltetési fázis. Ebben a fázisban az új szolgáltatások üzemeltetési teendőinek
elvégzése mellett szükség van a teljesítmény folyamatos monitoringjára is.

68 Az indikátorokhoz szükséges adatoknak az előtte és utána állapotban is rendelkezésre kell állniuk.
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5.2.1 A szolgáltatás üzemeltetése

„A szolgáltatás megvalósítása, járatok üzemeltetése az előkészítés során
meghatározott módon (intézkedési terv alapján).”
Az intézkedési terv készítésének részleteit a 4.1.3 fejezetben, a tervezési feladatok
között mutattam be.

5.2.2 Folyamatos monitoring

„1.) A mutatószámoknak és a kiértékelési tervnek megfelelő adatgyűjtés, hogy a
szolgáltatás teljesítményét nyomon lehessen követni.

2.) Az értékelési tervnek megfelelő rövid távú értékelés készítése.
Az új szolgáltatás kialakításában résztvevők értékelési tervében meghatározott
időközönként szerepelni kell néhány rövid távú jelentésnek. Ezek a dokumentumok
tartalmazzák a jelentési idő alatt tapasztalt problémákat, az alkalmazott megoldásokat,
az üzemeltetési jellemzőkben történt nagyobb változásokat (pl.: egy útvonal törlése), az
utasok elégedettségi szintjét, javaslatait (visszajelzések alapján), valamint a bevételek és
kiadások ellenőrzését az értékelési tervben szereplő kvantitatív mutatószámoknak
megfelelően.
A jelentések segíthetik a demonstráció irányítóit olyan eltérések felkutatásában,
amelyek később komolyabb problémává válhatnak, a szolgáltatás hatékonyságának
értékelésében, a kitűzött célok elérésében, illetve a döntéshozás folyamatában.
A járművezetőre nagyban támaszkodhatunk, aki segíthet ellenőrizni a járat sikerességét.

3.) Az üzemeltetés során jelentkezett akadályok ellenőrzése és kísérlet megoldásukra.
Az akadályok leküzdéséhez elengedhetetlenek az időszakos beavatkozások, hogy
biztosítani lehessen a folyamatos üzemeltetési feltételeket. Folyamatos szolgáltatást kell
garantálni a kezdő támogatás felhasználása után is. Egyrészről így könnyebb lehet
meggyőzni a lehetséges befektetőket, másrészről fontos, hogy ne féljenek a leendő
utasok a járat-megszüntetésektől. Rugalmasnak kell lenni, és készen állni a
változtatásokra, amikor azok szükségesek (pl.: menetrend, információk).

4.) Döntés arról, hogy vissza kell-e térni az előkészítési fázisba és újradefiniálni a
projektet, vagy elég módosítani a szolgáltatást. Nem szabad leállni, mindig kell
rendelkezni B tervvel.
Ellenőrizni szükséges, hogy a járat a fő jellemzőinek megfelelően működik-e. Fel kell
készülni a hibajavításra, a rendszer átalakítására akár már az üzem első napjaiban,
(például ha a taxi vezetői félreértették a rugalmas rendszert, és állandó útvonalakon,
vagy menetrend szerint járnak). Az első napok gyenge ellenőrzése azt eredményezheti,
hogy hamarosan pénzügyi gondok jelentkeznek, és korán befejeződik a projekt.”
Az előkészítési és üzemeltetési szakasz feladatainak összefoglalását a 21. táblázatban
található lista tartalmazza. A módszertan kiegészítésére javasolt feladatokat szürke
háttérszínnel jelöltem.
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Előkészítés
1 A szervezéssel kapcsolatos intézkedés terv felvázolása.
2 Érdekeltek és törvényhozók közötti konszenzus felállítása.
3 A folyamatot vezető és irányító személyek kiválasztása.

Szervezési és
irányítási
kérdések

4 A kiválasztott képzés elemeinek részletezése.
1 A tervezett közlekedési szolgáltatás típusának és díjszabásának pontos

meghatározása. A javasolt szolgáltatás részletes leírása.
2 A szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos végrehajtási terv felvázolása. Az

elvégzett munkák részletezése
3 A szükséges engedélyi igények benyújtása
4 A szerződéses szolgáltatáshoz a tender követelmények meghatározása.

Környezet-menedzsment szempontok figyelembevétele a tenderek
értékelése során.

5 Az új szolgáltatás által igényelt információs/kommunikációs technológiák
használatához szükséges feltételek vizsgálata

6 Az új szolgáltatás kapcsolódásának vizsgálata más közlekedési és
kiegészítő szolgáltatáshoz (közösségi, magán, önkéntes)

7 Helyi marketing és propagandaterv létrehozása.

Közlekedési
szolgáltatások
előkészítése

8 Kockázat-elemzés készítése.
1 Az értékelést segítő mérőszámok kiválasztása. Közlekedésbiztonsági és

környezeti célok mérésére is szükséges mutatószámok alkalmazása.
2 Módszer kiválasztása a szolgáltatás teljesítményének monitoringjához és

értékeléséhez, valamint ütemterv a periodikus értékelésekhez.
3 Előtanulmány készítése a célok teljesítettségének értékelésére a kiválasztott

mérőszámok segítségével (adatgyűjtés után).

Az értékelés
keretfeltételei

4 Mechanizmusok felállítása, amelyekkel visszajelzésre lehet ösztönözni az
utasokat és bevonni őket a szolgáltatás értékelésébe.

Előkészítő
munkák
összefoglalása

1 Az előkészítő munkák eredményeinek összefoglalása. Döntés arról, hogy
vissza kell-e térni a tervezési szakaszhoz vagy tovább lehet lépni az
üzemeltetési szakaszba.

Üzemeltetés
A szolgáltatás
üzemeltetése

1 A szolgáltatás megvalósítása az előkészítés során meghatározott módon.

1 A mutatószámoknak és a kiértékelési tervnek megfelelő adatgyűjtés, hogy a
szolgáltatás teljesítményét nyomon lehessen követni.

2 Az értékelési tervnek megfelelő rövid távú értékelés készítése.
3 Az üzemeltetés során jelentkezett akadályok ellenőrzése és kísérlet

megoldásukra.

Folyamatos
monitoring
Az intézkedési
terv főbb
szerkezete

4 Döntés arról, hogy vissza kell-e térni az előkészítési fázisba és
újradefiniálni a projektet, vagy elég módosítani a szolgáltatást.

21. táblázat: Az előkészítési és üzemeltetési szakasz feladatainak összefoglalása
A szürke színnel jelölt szövegrészek az általam javasolt kiegészítéseket mutatják.
[ARTS dokumentumok, Kézikönyv alapján saját szerkesztés]
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5.3 A magyar demonstráció előkészítése

5.3.1 A magyar demonstráció szervezési és irányítási kérdései

Az előkészítés módszertani hátterének ismertetése után a magyar demonstráció
szervezési és irányítási struktúráját határozom meg.

1.) A szervezéssel kapcsolatos intézkedés terv kidolgozása
A „DEVELOPMENT” demonstráció szervezése tekintettel a kis mértékű, ugyanakkor
példaértékű beavatkozások jellegére nem igényelte külön önkormányzati bizottság
vagy munkacsoport létrehozását, illetve különálló intézkedési terv létrehozását. A
vidéki közlekedés átfogó fejlesztése azonban a későbbiekben valószínűleg szükségessé
teszi majd a hatékony és kiterjedt szervezési munka strukturálását.

2.) Érdekeltek és a projekt egyéb szereplői közötti konszenzus felállítása
Az iskolabuszokat nemcsak diákok, hanem más utasok is használhatják. Az
üzemeltető számára nem okoz gondot a kétféle funkció együttes ellátása. A felügyelő
tanár jelenléte pedig garanciát jelent a szülők számára, megnyugodva küldik
gyermekeiket iskolába.

3.) A folyamatot vezető és irányító személyek kiválasztása
Az ARTS konzorciumnak tagja volt a BME és a Kunság Volán Zrt. is. A tervezési
munkát közösen végeztük, az előkészítés és az üzemeltetés jellemzően a Kunság
Volánhoz tartozott (kivéve a marketing tevékenységeket), az értékeléseket a BME
készítette (az adatszolgáltatást a közlekedési vállalat biztosította).

4.) A szolgáltatásban résztvevők képzése
Az iskolabusz-járatokat a Kunság Volán üzemeltette, azok részét képezték a normál
működésnek. A gépjárművezetők, a forgalomirányítók és egyéb munkatársak részéről
ez nem igényelt külön képzést, részét jelentette a napi operatív feladatoknak.
Ugyanakkor a diákok nagy száma a gépjárművezetőket a biztonsági szabályok még
fokozottabb betartására ösztönözte.

5.3.2 A magyar demonstráció közlekedési szolgáltatásának
előkészítése

1.) A tervezett szolgáltatás típusának és díjszabásának pontos meghatározása

A szolgáltatás jellemzői:
a) Menetrend (állandó): Az iskolabuszok minden iskolai nap közlekednek
(hetente öt alkalommal). Matkóról 7:15-kor indul Kecskemét felé, és 13:30-
kor vissza, Szarkásról 7:25-kor indul és 15:30-kor vissza (a részletes
menetrendeket a Melléklet 41. táblázata és  a 42. táblázata tartalmazza). A
buszok menetrendje a tanítás kezdetéhez ill. végéhez igazodik. A
munkaidővel való egybeesés miatt az integrált szarkási iskolabuszon gyakran
utaznak felnőttek is a diákokkal együtt a reggeli órákban.

b) Az utazás időtartama 15 perc Matkó és Kecskemét, valamint 20 perc
Szarkás és Kecskemét között.

c) Megállók: Matkón három helyen áll meg az iskolabusz. Az 1. megálló a
bekötőút mentén, kb. 1 km-re a beépített terület határától található. A 2.
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megálló éppen a település határán van, míg a 3. megálló Matkó központjában
helyezkedik el. Szarkáson csak egy megálló van, a buszok az általános
iskolánál állnak meg.

Szolgáltatási térkép:
d) Az iskolabuszok útvonalait a 13. ábra mutatja. A részletes
megjelenítését a matkói és a szarkási megállóknak a Mellékletben található
1. és 2. térkép mutatja. A matkói iskolabusz megállóiban (az utazás két
végpontján) fel- és leszálló diákokat a Mellékletben található 1. és 2. kép
ábrázolja.

13. ábra: A demonstrációs szolgáltatások útvonalai

[forrás: ARTS dokumentumok, Kézikönyv]
A világoszöld szín a közigazgatási területet, a sötétzöld a beépített területet jelöli.

Járművek:
e) A jármű típusa a matkói iskolabusz esetében Ikarus 415, a férőhely
kapacitása 43 fő. A szarkási iskolabusz Ikarus 266.25 típusú, férőhely
kapacitása 45 fő. (Mozgáskorlátozottak számára nem elérhető.)
f) A járművek a közlekedési vállalat saját tulajdonában vannak.
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Menetdíjak
Az iskolabuszok a diákok számára ingyenesek. Minden hónapban a felügyelő tanár
vásárolja és osztja szét a tanuló havi bérleteket a diákoknak. A bérletek árát az
önkormányzat fizeti.
Az egyéb utasok helyközi díjszabásnak megfelelő jegyet váltanak a buszon vagy
bérletet használnak.

Közlekedésbiztonság
Nemzetközi kutatások alapján megállapítható, hogy az iskolabuszon való utazás sokkal
(14-szer) biztonságosabb az egyéni közlekedésnél. A „Road Safety in School
Transport” elnevezésű EU által támogatott kutatási projekt az iskolai közlekedés
biztonságának további javítása érdekében különböző infrastrukturális, oktatási és egyéb
intézkedések megtételét javasolta (részleteket a Mellékletben található 43. táblázat
tartalmaz) [TIS pt et al (2004)].

2.) A szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos végrehajtási terv felvázolása
A magyar demonstráció intézkedéseinek/feladatainak időtervét az elvégzett munkák
havi részletezésével a Melléklet 44. táblázata mutatja.

3.) A szükséges engedélyezések beszerzése
A „DEVELOPMENT” demonstráció keretében kialakított szolgáltatások szervezeti
hátterét az üzemeltető Kunság Volán Zrt. határozta meg, a busz-közlekedtetés
illeszkedett a vállalat jogilag szabályozott tevékenységei közé. Különleges, egyedi
engedélyek megszerzésére nem volt szükség.

4.) A szerződéses szolgáltatáshoz tender követelmények kiírása
A „DEVELOPMENT” demonstráció esetében nem volt tendereztetés. A kecskeméti
buszos személyszállítást végző Kunság Volán Zrt. indította az iskolabusz-járatokat az
önkormányzattal való egyeztetés után. Az önkormányzat nem közvetlenül a
közlekedési vállalatot bízta meg szerződés keretében a járatok üzemeltetésével, hanem
keresletet teremtett. Az iskolai intézmények átszervezése után az alapellátás részét
képező oktatási kötelezettségének eleget téve az önkormányzat fedezte a diákok
havibérletének költségeit. Amennyiben a vidéki közlekedés jelentős fejlesztésére kerül
sor, akkor szükségessé válik a versenyeztetés a működési költségek minél alacsonyabb
szinten tartására.

5.) Az új szolgáltatás által igényelt információs/kommunikációs technológiák
használatához szükséges feltételek vizsgálata
Az utasok információval való ellátottságának javítása során nem használtunk új
technológiákat, a meglévő hardver és szoftver lehetőségekre támaszkodtunk69. Az
elmúlt években az utastájékoztatás területén komoly előrelépések történtek a Kunság
Volánnál (pl. digitális kijelzők alkalmazása).

69 A közlekedés-fejlesztések nagyobb léptékű megvalósítása a későbbiekben fokozottan megköveteli
majd az új techológiák alkalmazását. Az új technológiák bevezetését viszont hátráltatja, hogy a
költségvonzatuk igen jelentős is lehet.
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6.) Az új szolgáltatás kapcsolódása más közlekedési és kiegészítő szolgáltatáshoz
(közösségi, magán, önkéntes)
Az új szolgáltatás kapcsolódását megkönnyítette a meglévő közösségi közlekedéshez,
hogy ugyanaz a közlekedési vállalat üzemeltette. A szarkási buszjárat esetében
lehetőség volt az utasok (nem diákok) számára továbbutazni az iskolai megállók után
a városközponti buszállomásra, ahol át lehet szállni a többi járatra vagy a közeli
vasútállomáson keresztül vonatra. Magán, illetve önkéntes szolgáltatások indítása nem
volt reális 2002-ben. Azóta a versenyhelyzet növekedése, valamint a civil szféra
erősödése pozitív változásokat mutat ezen új szolgáltatás-típusok irányba is.

7.) Helyi marketing és propagandaterv létrehozása
A demonstrációval kapcsolatosan végzett információs és marketing70

tevékenységeket a 22. táblázat mutatja. Ezek a tevékenységek a demonstráció
kezdetétől folytak annak érdekében, hogy megismertessék az érdekcsoportokkal a
projekt céljait és az intézkedéseket. A különböző érdekcsoportokhoz kellett
kiválasztanunk a megfelelő marketing eszközöket. Mivel a
„DEVELOPMENT”szolgáltatásait legtöbben a diákok használják, személyes
kommunikáción keresztül és az iskolákban elhelyezett táblák segítségével juttatunk el
információt számukra.

Tájékoztatások és nyilvánosság
Magyar és angol nyelvű tájékoztató prospektusokat is készítettünk, hogy a
célcsoportok tájékoztatását, illetve a disszeminációt segítsük. (Az angol nyelvű
prospektusok azért készültek, mert a demonstráció nemzetközi kutatás része volt). A
prospektusok 2003. májusától voltak elérhetőek és a demonstráció rövid bemutatását,
illetve hasznos tudnivalókat tartalmazták. A Kunság Volán Zrt. autóbuszain helyeztünk
el belőlük a legtöbbet.

Időpont Intézkedés Célcsoport
2002.
szeptembertől

Információs tábla az általános iskolákban diákok

2003. februártól Információ a Kunság Volán Rt. honlapján
(www.kunsagvolan.hu)

Kunság Volán utasai és
érdeklődők

2003. májustól Prospektusok a buszokon diákok és más utasok

22. táblázat: A „DEVELOPMENT” demonstrációval kapcsolatos információs és
marketing tevékenységek

[ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés melléklete alapján]

Az üzemeltető a vele kapcsolatban álló partnerek számára is juttatott külön
prospektusokat, hiszen nemcsak az utazóközönségnek fontos bemutatni, hogy egy
nemzetközi kutatási projektben vesz részt. Ezek a prospektusok tájékoztatást adnak
az ARTS projektről, röviden bemutatják a résztvevőket, illetve a kutatási célokat, és
részletesen leírják a magyar demonstráció fontosabb jellemzőit, az elvárt illetve a
megvalósult eredményeket.

70 A közösségi közlekedésben alkalmazható marketing-lehetőségeket elemzi: Kelemenné (2005).
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Internet elérés
Mivel a Kunság Volánnak van céges és utazási információkat tartalmazó web oldala,
hasznosnak tűnt az iskolabuszokról szóló információk elhelyezése is ezen a helyen.

A www.kunsagvolan.hu web oldalon megtalálható az ARTS projekt rövid bemutatása
és az iskolabuszok részletes menetrendje. Ezek az információk a demonstrációról
fontosak ugyan, de figyelembe kellett venni a korlátokat:

- alacsony Internet elérési lehetőség a demonstrációs területen (2002)
- korlátozott Internet használat az iskolabuszt használók háztartásaiban71

(2002).

Az iskolabuszok elindítása kismértékű72, de példaértékű beavatkozást jelentett. Az
általunk választott tájékoztatási formák is  kielégítették  azt  a  követelményt,  hogy  az
érintettek megfelelő információval rendelkezhessenek az új szolgáltatásról. Akiket
szerettünk volna elérni, azokhoz sikerült is eljuttatni rövid időn belül az információkat.

8.) Kockázat-elemzés készítése
Az általam javasolt módszertani kiegészítés alapján készítettem el a kockázat-elemzést.
A projekt bizonytalansági tényezőit három területre (megvalósítás, üzemeltetés, várt
hatások érvényesülése) vizsgálom.

Az előkészítés és megvalósítás kockázatai
1) A szükséges engedélyek beszerzésének és az adminisztratív kötelezettségek

(lakossági egyeztetések, közbeszerzési eljárások, jogszabályi változás)
teljesítésének idő- és költség igénye jelentősen meghaladja a tervezettet.

2) A járművek és az alkalmazott informatikai technológiák kiválasztása kihat a
beruházási költségek, illetve az utólagos fenntartási költségek alakulására.

3) Finanszírozási problémák adódhatnak az előkészítés során.
4) A kapcsolódó közlekedési-rendszerelemek késve valósulnak meg (egyéb

viszonylatokon a járatok üzembe helyezése, utasforgalmi létesítmények
átalakítása stb.)

Üzemeltetés, működtetés kockázatai
5) Nem alakul ki a várt közlekedési munkamegosztás, a közösségi közlekedési

szolgáltatások egymásra épülése.
6) Útvonalak kiválasztásának hatása a későbbi üzemeltetési, baleseti költségre.

7) Alul vagy fölül tervezett járműkapacitás következtében létrejövő
gazdaságtalan üzemeltetés.

8) A közlekedési és használati szokások megváltozása és kialakulása nem a
tervezetteknek megfelelően alakul.

71 Az elmúlt években (2002 óta) jelentősen emelkedett az internetelérések száma, illetve a Kecskemét
környéki településeken is elindult egy szélessávú internet-elérést biztosító program.
72 Nagyobb léptékű, sok embert érintő beavatkozás esetén célszerű a marketing tevékenységet is
kiterjeszteni is igénybe venni a helyi média egyéb formáit is: újságok, folyóiratok, rádiók, televíziók,
illetve bemutatót, szemináriumot tartani.
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9) A közösségi közlekedési szolgáltatások nem megfelelő összehangoltsága
(nem működik megfelelően a ráhordó funkció).

A 23. táblázat a felmerülő kockázatok értékelését mutatja.

A bekövetkezés
valószínűsége

Hatása a
projekt
céljaira

kicsi közepes nagy

kicsi 6 1
közepes 4, 5,8 2, 3,7

nagy 8

23. táblázat: A projekt életciklusa során felmerülő kockázatok értékelése

[saját szerkesztés]

A kockázatok elkerülésének vagy kivédésének stratégiái
A projekt remélt céljait veszélyeztető felsorolt kockázati tényezők közös
jellemzője, hogy jól átgondolt stratégiákkal elkerülhetők, mérsékelhetők vagy
felmerülésük időben látható és megtehetők a szükséges intézkedések. Ezek a
stratégiák a következő területekre kell, hogy kiterjedjenek:

A) A projekt megfelelő menedzselése (profi bonyolító és segítő
szervezetek bevonása) jelentősen csökkentheti a megvalósítás műszaki
kockázatait (2, 6, 7). A nem várt költségemelkedések egy része (2, 3, 6)
előrelátó tervezéssel, tartalékok alkalmazásával mérsékelhető. Az előre nem
tervezhető időbeli csúszások (elsősorban 4. és részben 1.) tartalékidők
beépítésével kezelhetőek.

B) A megfelelő kommunikáció és bevonás (az előkészülettől az
üzemeltetésig terjedő marketing stratégia). Az utas kör bevonása, a használat
népszerűsítés és az új használati módok tanítása sokban hozzájárul a
kapacitás kihasználatlanság kockázatainak (5, 7, 8) csökkentéséhez. A
marketing tevékenységben kiemelt szerepet érdemes szánni a közlekedési
alternatívák költségvonzatainak megismertetésére, illetve az üzemelési
tapasztalatok, visszajelzések folyamatos gyűjtésére.
C) Az üzemelés kockázatainak egy része (5, 9) a partnerség megfelelő
kezelésével mérsékelhető. A vasút közösségi közlekedési kapcsolódásainak
megteremtése összetett feladat, több szereplő (Volán, MÁV, települési
önkormányzat) együttműködésében valósulhat meg (menetrendek
összehangolása).

D) A kockázatok egy másik köre (5, 8) a stratégiai tervek készítéséhez
kötődik. A komplex közlekedésfejlesztési tervek folyamatos karbantartásával,
frissítésével, a célok beépítésével ezek a kockázatok a kezelhetőség szintjére
csökkenthetők.
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5.3.3 A magyar demonstráció értékelésének keretfeltételei

1.) A célokhoz mérőszámok meghatározása
A célok teljesítettségének méréséhez és a különböző demonstrációk összehasonlítása
érdekében közös mérőszámokat határoztunk meg az ARTS projekt keretén belül. A
„DEVELOPMENT” demonstráció esetében is ezeket az indikátorokat használom,
kiegészítve a közlekedésbiztonság javítását és a környezetterhelés csökkentését jellemző
mutatószámokkal (5.1.3 fejezet).

2.) Monitoring és értékelési módszertan kiválasztása a szolgáltatások
teljesítményének mérésére, valamint ütemterv készítése
Az adatgyűjtés módszertani követelményeit az alábbiak szerint állítottuk fel:

a) Ütemtervet szükséges készíteni a periodikus értékelésekhez,  amely  rögzíti  a
célok/mérőszámok értékelésének és a kapcsolódó adatgyűjtések időtartamát:
rövid távú (3 havi), illetve hosszú távú (éves).

b) Minőségi vagy mennyiségi analízist végezhetünk, a mérőszámok, az
információk és az adatok elérhetőségétől függően.

c) Információforrások feltérképezése (statisztikák, személyes megkérdezések,
útnyilvántartások).

Az iskolabusz szolgáltatás teljesítményének kvantitatív és kvalitatív vizsgálatához
az alábbi szempontok figyelembevételét határoztuk meg:

a) Előzetes és utólagos vizsgálatokra van szükség a hatások értékeléséhez. A
járatok indítása után folytatott adatgyűjtésnek az a célja, hogy meghatározza,
hogy a szolgáltatás mennyire felel meg a korábban meghatározott
követelményeknek, illetve hogy azonosítsa az utazási szokások változását.

b) Minden érdekcsoportra vonatkozóan vizsgálni szükséges a szolgáltatással
kapcsolatos megelégedettséget. Mivel a minőségi adatok gyűjtése jóval
nehezebb, ezt a demonstrációs időszak végén kell elvégezni részletesen. A
minőségi adatok közé tartozik a használók, a gépjárművezetők, az üzemeltetők,
a hatóságok valamint az egyéb érdekcsoportok elégedettségi szintjeinek
meghatározása. Ezekhez az adatokhoz személyes megkérdezések segítségével
kívánunk hozzájutni.

c) A szolgáltatás által nyújtott közlekedési teljesítmény mennyiségi vizsgálatát
3 havi rendszerességgel célszerű elvégezni (mint például az utazások száma, a
megtett járműkilométer).

Mielőtt a demonstráció elkezdődött volna, a két érintett településen a KTI kérdőíves
felmérést végzett a háztartásokban az utazási szokásokról. A megyére illetve részben a
demonstrációs területre is vonatkozóan hasznos adatokat a Központi Statisztikai Hivatal
adatsoraiból nyertünk (3.3.3.3 fejezet).

Mivel a népesség egy speciális részét érintik a demonstráció intézkedései (általános
iskolai diákok és családjuk) személyes interjúkat szükséges készíteni. Folyamatosan
kapcsolatban kell lenni az üzemeltetővel és a felügyelő tanárral annak érdekében, hogy
nyomon lehessen követni a demonstráció teljesítményét. További személyes interjúkat
célszerű készíteni a demonstráció utolsó hetében (2003. június 10-12.), hogy
információt nyerjünk az utólagos értékelés számára (24. táblázat).
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Időpont Felmérés Felmérés típusa
Meg-

kérdezettek
száma

Megjegyzések

2002.
augusztus

Háztartás és
utazási igény
felmérés

Kérdőíves felmérés 331 (100
háztartás)

Adatgyűjtés az
előzetes értékeléshez

2002.
szeptember

Másodlagos
kutatás

Központi Statisztikai
Hivataltól adatgyűjtés

2002.
szeptember –
2003.
szeptember

Telefonos és
személyes interjú

Folyamatos kapcsolat
az üzemeltetővel és a
felügyelő tanárral

3 A lehetséges
nehézségek
megelőzésének
feltárása

2003. június Interjú az
utasokkal és a
szülőkkel

Személyes interjúk 15 Interjú készítése a
felügyelő tanárral az
iskolabuszok
megállójában és a
diákokkal a buszon

24. táblázat: Ütemterv adatgyűjtésre a „DEVELOPMENT” demonstráció értékeléséhez

[ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés melléklete alapján]

3.) Előtanulmány készítése a célok teljesítettségének értékelésére a kiválasztott
mérőszámok segítségével (adatgyűjtés után)
Az ARTS-projekt keretében készítettünk előzetes jelentéseket, tanulmányokat
demonstráció közben is a célok teljesítettségének közelítő értékeléséhez.

4.) Mechanizmusok felállítása, amelyekkel visszajelzésre lehet ösztönözni az
utasokat és bevonni őket a szolgáltatás értékelésébe
A diákok, a szülők és egyéb utasok visszajelzéseinek megismeréséhez a legalkalmasabb
módszer személyes interjúk készítése. Ekkor az interjúalanyok szabadon, kötöttségek
nélkül megfogalmazhatják véleményüket, kifejezhetik elégedettségük mértékét.

5.3.4 A magyar demonstráció előkészítő munkáinak összefoglalása

Az előkészítő munkák eredményei azt mutatták, hogy a kiindulás feltételek helytállóak,
az új szolgáltatások ki tudják majd elégíteni az igényeket. Az előkészítési fázis
tevékenységeivel elégedettek voltunk, így tovább lehetett lépni az üzemeltetési
szakaszba.

5.4 A magyar demonstráció üzemeltetése

5.4.1 Az új iskolai közlekedési szolgáltatás: „DEVELOPMENT”
üzemeltetése

A „DEVELOPMENT” elnevezésű demonstráció keretében működtetett iskolabusz-
járatok üzemeltetését a Kunság Volán Zrt. végezte. Az iskolabuszok üzemeltetése részét
képezte a normál üzemi és forgalmi tevékenységnek73. A demonstráció időtartama alatt

73 Tekintettel arra, hogy az összes többi buszjáratot is ugyanaz a vállalat üzemeltette, könnyebb volt az
összehangolás a már meglévő járatokkal.
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különösebb esemény, hiba nem történt. Az előkészítési fázisban létrehozott intézkedési
terv ütemezésének megfelelően történt a járatok üzemeltetése és a kapcsolódó
tevékenységek végrehajtása.

A „DEVELOPMENT” nevű demonstráció 2002. szeptember 2-án indult az iskolai
tanévkezdetnek megfelelően és 2003. június 13-án ért véget.

5.4.2 A magyar demonstráció folyamatos monitoringja

1.) A mutatószámoknak és az értékelési tervnek megfelelő adatgyűjtés
(a szolgáltatás menetének ellenőrzésére)
Az adatgyűjtés során a Kunság Volán Zrt. utasforgalmi, pénzügyi és egyéb
adatszolgáltatására, a járművezetők véleményére, valamint a személyes interjúk
eredményeire támaszkodtunk.

2.) Az értékelési tervnek megfelelő rövid távú értékelés készítése
Az értékelési tervben foglaltak szerint a demonstráció üzemeltetési fázisában
3 havonként rövid távú jelentéseket készítettünk. Ezek a jelentések a következő
adatokat tartalmazták:

1) a vizsgált időszak alatt tapasztalt akadályok/problémák, illetve az ezek
elhárítására alkalmazott megoldások (következő, 3. pont),

2) utasforgalmi és jármű futásteljesítmények aktuális értékei,
3) a bevételek és kiadások előzetes számítása,
4) utasok javaslatai, visszajelzései.

A jelentések segítséget nyújtottak a szolgáltatás hatékonyságának értékelésében, a
kitűzött célok elérésének megítélésében.

3.) Az üzemeltetés során jelentkezett akadályok ellenőrzése és kísérlet
megoldásukra
A magyar demonstráció üzemeltetési időszakában jelentkező akadályozó tényezők
feltárása, ismerete azért kiemelten fontos, mert ezek leküzdése nélkül nem lehet sikeres
a projekt. A közlekedés-fejlesztési tevékenység tervezése és megvalósítása előtt már
elemeztem a lehetséges akadályozó tényezőket; és ezeknek az előzetes vizsgálatoknak a
folytatására az üzemelési fázisban74 is szükség van. Az üzemeltetést akadályozó
tényezők jellemzését, valamint a leküzdésük módját a 25. táblázat mutatja.

74 A problémákról és az elhárításuk érdekében tett intézkedésekről 3 havonta készítettünk jelentést,
amelyben időrendi sorrendben mutattuk be a problémákat és a megoldási javaslatokat.
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Az akadály
jellege

Sor-
Szám

Az akadály
típusa Az akadály rövid leírása

A
la

p 
?

Fo
nt

os
 ?

Á
th

id
al

-h
at

ó 
? Az akadály leküzdésére

alkalmazott megoldások

1 Szervezési

Járműméret miatti időszakos
kapacitáshiány (néhány
esetben előfordult, hogy a
matkói járat zsúfolt volt, mivel
a diákok száma elérte az 50 főt,
amely a 45 személyes
kapacitást meghaladta.)

Nem Igen Igen

A járműkapacitás
igényekhez történő

hozzáigazítása, illetve
esetenként a

6-8 éves kisdiákok között
a helyek megosztása:

2 ülésen 3 diák utaztatása.

2 Információs
Internet alapú információkkal
nem mindegyik használó
érhető el

Nem Igen Igen

Az információs stratégia
megváltoztatása,

nyomtatott anyagok
használata.

3 Kulturális

Az iskolabuszokkal, mint új
szolgáltatásokkal kapcsolatos
ismeretek, tapasztalatok hiánya
a diákok és a szülők részéről.

Nem Igen Igen

Még több információ
nyújtása, megbízható

szolgáltatás, további tanári
kíséret.

25. táblázat: A magyar demonstráció üzemeltetése során fennálló akadályok

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés melléklete
felhasználásával]

4.) Döntés arról, hogy vissza kell-e térni az előkészítési fázisba és újradefiniálni a
projektet, vagy elég módosítani a szolgáltatást
Ellenőriztük, hogy a beindított iskolabusz-járatok megfelelnek-e az előzetesen
meghatározott fő jellemzőknek és nyomon követtük a demonstráció előrehaladását.
Jelentkeztek ugyan kisebb akadályok és problémák, azonban a rendszer átalakítására
nem volt szükség, tudtunk rugalmasan megoldásokat találni.
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6 A megvalósított közlekedés-fejlesztések értékelése,
javaslattétel további alkalmazásokra

6.1 Értékelési módszerek és szempontok

A vidéki közlekedési rendszerek értékelésének módszertani hátterét az „ARTS”
Kézikönyvben meghatározott lépések sorozatként mutatom be (dőlt betűs részek). A
keretes szövegek pedig az általam javasolt módszertani kiegészítések, fejlesztések
lényegi összefoglalását tartalmazzák.

„Ebben a szakaszban kerül sor a szolgáltatás hosszú távú (éves) értékelésére, amelyhez
a folyamatos rövid távú (kéthavi) értékelésnél alaposabb elemzésre van szükség.

1.) Az eredmények beillesztése a választott értékelési módszerbe.

2.) A szolgáltatás valós hatásainak vizsgálata. A célok teljesítettségének bemutatása.
Különféle eljárások használhatóak a közlekedési szolgáltatások sikerességének
megállapításához. Az eljárások két fő kategóriába sorolhatók: pénzügyi és nem
pénzügyi módszerek.
1.) Pénzügyi módszereket75 alkalmazhatunk, ha a projekt hatásai pénzügyi jellemzőkkel
jól kifejezhetők. Ilyen a költség-haszon elemzés (CBA- Cost Benefit Analysis)  és  a
költséghatékonysági elemzés (CEA- Cost Effectiveness Analysis).
2.) Nem pénzügyi módszereket alkalmazhatunk, ha a hatások nagy része pénzügyi
jellemzőkkel nem kifejezhető. Ilyen a többkritériumos-vizsgálat (MCA-Multi-Criteria
Analysis), ami a projekt teljesítményét mutatja, és a táblázati módszerek (pl.: elért
találatok bejegyzése (GAM - Goals Achievement Matrices), ahol egy projektet a szerint
lehet értékelni, hogy mennyit ért el az eredeti célkitűzésekből.
A vidéki közlekedési projekteknél, ahol a hatások valószínűleg szoros kapcsolatot
mutatnak az életminőség változásával, a nem pénzügyi értékelési módszerek
alkalmazása a megfelelőbb. A költséghatékonyság vizsgálatához a projektről pénzügyi
kimutatást kell készíteni. A költséghatékony vidéki közlekedés megvalósításához a
szociális és a pénzügyi tényezőket egyesítenünk kell.

A valódi használói szokásokat kell értékelni. A megkérdezett személynek tisztán kell
értenie a lehetséges válaszokat, nincs értelme arról kérdezni, hogy szerinte mi lenne
hasznos.”

Fenntarthatósági szempontból a pénzügyi módszerek között kiemelten kell kezelni a
hosszú értékelési időtartamot alkalmazó eljárásokat.

Javaslom, hogy a költség-haszon elemzések legalább 30 éves időtartamra és alacsony:
kb. 5 %-os diszkontrátával készüljenek (nettó jelenérték-számítás).

A projekt első éveiben jelentkező finanszírozási hiány ellenére a projekt életképességét
biztosítani kell, azaz a kumulált cash-flow egyik évben sem lehet negatív. A pénzügyi
elemzés készítése során ezért a projekt pénzügyi fenntarthatóságát külön vizsgálni
szükséges.

9. keretes szöveg: A projekt hosszú távú költség-haszon elemzésének és pénzügyi
vizsgálatának javasolt jellemzői

75 Részletes vizsgálata a hatékonysági módszereknek: Békefi (2005). A környezet gazdasági
értékelésének módszerei részletesen: Kerekes – Szlávik (2001).
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„3.) Az akadályok elhárítását szolgáló eljárások értékelése.
Azonosítsuk a problémák okait, mert az összefüggések és a megoldások segíthetnek
abban, hogy a jövőben véghezvigyünk minden szükséges módosítást az akadályok
leküzdéséhez.

4.) A projekt társadalmi-gazdasági szempontból történő értékelése.
A vidéki üzletek és szolgáltatások megélhetését ne veszélyeztessük azzal, hogy a vidéki
lakosokat elvisszük onnan. Biztosítsuk, hogy az új szolgáltatással helyi központokba
éppúgy kínáljunk járatokat, mint ahogy távolsági járatokat ajánlunk a
régióközpontokig. Győződjünk meg, hogy az új járat be van illesztve, és/vagy közös
irányítás alatt van a meglévő közösségi közlekedési hálózattal.”

A fenntarthatóság erősítése érdekében nemcsak a gazdasági és társadalmi, hanem a
környezeti hatások vizsgálatát is el kell végezni az új közlekedési szolgáltatások
hatásainak értékelése során.
Javaslom a környezeti szempontok figyelembevételét is az értékelés elvégzésekor.

10. keretes szöveg: A projekt társadalmi és gazdasági értékelésének javasolt kiegészítése
(környezeti hatások bemutatása)

„5.) Az eredmények és tapasztalatok bemutatása az érintetteknek. Az értékelési
eredményeket az üzemeltetés fejlesztésére kell használni (menetrend és
marketinganyag változtatások). Az értékelés az üzemeltetés fejlődését segíti, nem
pedig lezárja azt.”
Az értékelési szakasz feladatait a 26. táblázatban foglaltam össze. A módszertan
kiegészítésére javasolt feladatokat szürke háttérszínnel jelöltem.

Értékelés
1 Az eredmények beillesztése a választott értékelési módszerbe.
2 A szolgáltatás valós hatásainak vizsgálata. A célok teljesítettségének bemutatása.

Hosszútávú költség-haszon elemzés és pénzügyi vizsgálat is szükséges.
3 Az akadályok elhárítását szolgáló eljárások értékelése.
4 A projekt társadalmi-gazdasági szempontból történő értékelése.

Környezeti szempontok figyelembevételére is szükség van.
5 Az eredmények és tapasztalatok bemutatása az érintetteknek. Az értékelési

eredményeket az üzemeltetés fejlesztésére kell használni (menetrend és
marketinganyag változtatások). Az értékelés az üzemeltetés fejlődését segíti, nem
pedig lezárja azt.

26. táblázat: Az értékelési szakasz feladatainak összefoglalása
A szürke színnel jelölt szövegrészek az általam javasolt kiegészítéseket mutatják.

[ARTS dokumentumok, Kézikönyv alapján saját szerkesztés]
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6.2 A magyar demonstráció értékelése

6.2.1 A szolgáltatás valós hatásainak vizsgálata76

6.2.1.1 Az alkalmazott értékelési módszerek

Nem pénzügyi módszereket alkalmaztam az elégedettség és a tájékozottság
érdekcsoportonkénti vizsgálatához, mivel a hatások nagy része kvantitatív jellemzőkkel
nem kifejezhető. A projekt pénzügyi vizsgálatához a költségeket és bevételeket
hasonlítottam össze. (További részletes vizsgálatok készíthetők költség-haszon elemzés
segítségével: 6.2.1.5 fejezet). Az előzetes és az utólagos vizsgálatok eredményeit
beillesztettem a választott értékelési rendszerbe.

6.2.1.2 Használói elégedettség érdekcsoportonként

Folyamatos kapcsolatban voltunk az érintettekkel, és a demonstráció működési fázisa
alatt több interjút is készítettünk, hogy a használói elégedettséget minél jobban tudjuk
értékelni (a demonstrációs időszak végén feltett kérdéseket és a kapott válaszokat
részletesen a Melléklet 46. táblázata és 45. táblázata tartalmazza). Az utólagos
értékelés tényezőit és eredményeit összefoglalóan a 27. táblázat mutatja.

Használók

Diákok
A 6-14 éves diákok esetében csoportos interjút77 készítettünk (Csigéné Nagypál
Noémivel közösen). Megkérdeztük tőlük, mit gondolnak általánosságban az iskolabusz-
rendszerről. A diákok igen egységes véleményt fogalmaztak meg:

a.) Nem örültek ugyan az iskolabezárásnak, de a különböző iskolai környezet csak
kisebb nehézségeket okozott számukra. Ez természetes velejárója az iskola-
váltásnak, és független az iskolabuszok színvonalának megítélésétől.

b.) A kérdésre, miszerint a napi utazásokat hosszúnak vagy kényelmetlennek
találták-e, a válasz az volt, hogy sokkal komfortosabb megoldást jelentettek,
mint az alternatívaként használható túlzsúfolt menetrendszerinti buszok78. A kb.
negyedórás buszos utazási idő nem igazán hosszú.

c.) Egyetértettek abban is, hogy jó volt együtt utazniuk.
d.) A diákok minden nap használják az iskolabuszokat, és így jól informáltak a

szolgáltatásról.

Néhány diák kerékpárral közlekedett az otthona és a buszmegálló között. Ezért is
javasolták, hogy kerékpártárolót kellene telepíteni a megállókhoz.

76 A célkitűzések teljesítettségét a 6.3 fejezet tartalmazza.
77 A légkör pozitív volt, ami nagyon fontos, mivel a gyerekek könnyen befolyásolják egymás véleményét
és viselkedését.
78 A menetrendszerű buszokon nincs elég szabad kapacitás a diákok szállítására, mivel az indulás
Matkóról Kecskemétre 7:05-kor túl korai, 8:20-kor pedig túl késő, és az útvonal sem kedvező az iskolába
közlekedőknek.
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Egyéb utasok
A diákok mellett más utasokat is megkérdeztünk a szarkási integrált járaton, mivel ők is
használták a szolgáltatást munkába járáshoz, vásárlási célból, egészségügyi
intézményekbe  való  eljutásra.  Az  utasok  jórészt  ismerték  egymást,  illetve  a  diákok
szüleit is, ezért nem jelentett problémát sem a diákok, sem a többi utas számára a közös
utazás. Az egyéb használók ugyancsak elégedett voltak a számukra nyújtott
információkkal (pl. prospektusok).

Üzemeltető

Az iskolabuszokat a Kunság Volán Zrt. üzemeltette. Adatokat is tőlük kaptunk,
folyamatos kapcsolatban voltunk velük, a buszvezetőkkel pedig interjúkat készítettünk.
Az üzemeltetőnek nem kellett komolyabb problémákkal szembenéznie79. Az
utasszám szinte állandó volt, nem okozott kapacitás-tervezési nehézségeket.
A buszvezetők elégedettek voltak a diákok viselkedésével, az esetleges fegyelmezési
problémákat a buszon utazó felügyelő tanár kezelni tudta.

Közintézmények és hatóságok

Az önkormányzatnak fontos, aktív szerepe volt a demonstrációban, mindenekelőtt
azzal, hogy az iskolabuszok használatához biztosította az ingyenes havibérleteket a
diákok számára.
Mivel a demonstráció egy jól meghatározható problémának, az iskolai közlekedés
megoldásának kérdéskörére összpontosított, más közintézmények és hatóságok nem
voltak az érdekcsoportban és nem is mutattak érdeklődést a demonstráció iránt.

Egyéb érdekeltek

A demonstráció mérete és típusa miatt nem volt igazán sok érdekcsoport. A szülői
munkaközösségek az iskolabusz sikerének érdekében a tervezési fázistól a
megvalósításig részt vettek a demonstrációban. A jó együttműködésük segített abban is,
hogy a diákok könnyen hozzászokjanak az új közlekedési megoldáshoz.
Öt, gyermekét kísérő szülőt80 személyes interjú keretében kérdeztünk meg a
szolgáltatási színvonalról,  a megelégedettségükről és az általános véleményükről az
iskolabuszokkal kapcsolatban. Ugyan a megkérdezett szülők száma alacsony (mert nem
mindenki kísérte el a gyermekét a megállóhoz az iskolába induláshoz), de a véleményük
jól tükrözi az általános nézőpontokat:

a.) A szülők – főleg a kisgyermekesek – természetesen nem örültek annak, hogy a
gyereküknek távoli iskolába kell járnia.

b.) Úgy találták azonban, hogy az iskolabuszok még mindig a legjobb megoldást
jelentik akkor, ha az iskolarendszer változásából adódóan megszűnik a helyi
iskola.

c.) Elégedettek voltak a számukra nyújtott információk színvonalával.

79 Komolyabb problémát a projekt-menedzsmenttel és annak adminisztrációjával kapcsolatos tapasztalat
hiánya és a merev hierarchikus cégfelépítés jelentette. A BME és a KTI segített túljutni a kezdeti
nehézségeken.
80 A felmérés módszertanának megfelelően az interjúkat véletlenszerűen kiválasztott szülőkkel
készítettük.
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Sor-
szám

Értékelési
tényezők A demonstráció hatásai/vizsgálati eredmények

1. Célcsoport a.) A demonstráció fő célcsoportját 6-14 éves diákok alkotják. Ők csak a
közösségi közlekedést használhatják, ha saját maguk szeretnének utazni.

b.) A használók egy jelentős részének van a családjában jármű (a
háztartások 63 %-a, az előzetes kérdőíves felmérésből kapott eredmények
alapján). A családi személygépkocsiknak a diákok iskolába történő
szállítására való használata magas üzemeltetési költséget okozna a szülők
számára.

2. Utazási
jellemzők

a.) A menetrend és a használók utazási célja is kötött.
b.) Járatgyakoriság napi két alkalom– egy járat reggel és egy délután –

minden tanítási napon.
c.) Az iskolába járástól eltérő utazási cél a következő volt: munkahely,

vásárlás, illetve egészségügyi intézmény.
d.) Az átlagosan megtett távolság 11-12 km volt.

3. Utazási
szokások

a.) Az iskolabuszok elfogadottsága igen jónak bizonyult a diákok és más
utasok körében is. Nem volt probléma a diákok viselkedésével, még a
felügyelő tanár jelenléte nélkül sem. A Matkó-Kecskemét járaton
szükség volt felügyelő tanárra, mivel nagyszámú kisdiák utazott a buszon
és csak ritkán volt rajta kívül más felnőtt utas. A Szarkás-Kecskemét
járaton kevesebb diák utazott, és általában volt más utas is, akik ismerték
a gyerekeket és a családjukat is. A személyes kapcsolat pozitívan hatott a
diákok viselkedésére.

b.) Az utazás időtartama kb. negyed óra, illetve 20 perc volt, a
járművek komfortja megfelelő volt, és túlzsúfoltság ritkán fordult elő.

c.) A szolgáltatás elindítása előtt nem volt igény hasonló típusú
iskolabuszos utazásokra. A diákoknak korábban kellett elindulniuk
otthonról, hogy elérjék a buszt, mint amikor még csak a helyi iskoláig
kellett eljutniuk.

d.) A diákok általában oda-vissza használták a buszokat.
4. Használói

meg-
elégedettség

a.) Mind a diákok, mind a szüleik elégedettek voltak a szolgáltatással.
Azt jelezték vissza, hogy a szolgáltatás jó minőségű, biztonságos és
komfortos. Természetesen jobb volna számukra, ha nem kellene minden
nap ingázni az iskoláig (különösen a kisdiákok számára), de egy külön
iskolabusz felügyelő tanárral jó megoldást jelentett. Meg kell említeni
azonban, hogy néhány diák meglehetősen messze lakott a buszmegállótól
(több, mint 2 km-re).

b.) A szolgáltatás megbízható volt a 2002-2003-as iskolai évben. Csak
néhány késés fordult elő, és összesen két alkalommal maradt ki járat a
különlegesen rossz időjárási körülmények miatt. A szülők is elégedettek
voltak az önkormányzat által biztosított ingyenes havi bérleteknek
köszönhetően.

5. Egyéb A demonstrációnak köszönhetően a meglévő közösségi közlekedés járművei
nem voltak zsúfoltak.

27. táblázat: Az utólagos értékelés tényezői és eredményei

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés mellékletének
felhasználásával]
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6.2.1.3 Üzemeltetési eredmények

Az üzemeltetőtől (az ARTS projektben résztvevő munkatárstól és buszvezetőktől),
valamint  a  felügyelő tanártól  kapott,  illetve  a  személyes  tapasztalaton  alapuló
utasforgalmi jellemzők a következők.

1) 45 diák és egy tanár használta rendszeresen a matkói iskolabuszt. A matkói 1.
számú megállónál 33, a 2. számúnál 7, és a 3. számúnál 5 diák szállt fel minden
reggel és vitte őket az iskolabusz a kecskeméti Damjanich János Általános
Iskolához. A felszálló diákok száma (százalék / megálló) a Matkó-Kecskemét-
Matkó járaton a következő megoszlást mutatta: 1. megálló: 76 %,
2. megálló: 13%, 3. megálló: 11 %. Az utasszám meghatározásánál azt vettük
figyelembe,  hogy  reggelente  és  délutánonként  a  Matkó  –  Kecskemét  -  Matkó
útvonalon összességében 90 diák és 2 tanári utazás történt naponta.

2) 25  diák  és  15  utas  használta  rendszeresen  a szarkási iskolabuszt Kecskemét
irányába, valamint 8 diák és 7 utas Kecskemétről a szarkási Gordon iskola
irányába minden reggel. A délutáni járat kb. ugyanekkora utasszámmal üzemelt
csak ellenkező irányban. A teljes utasszám egy napra vetítve így 110 fő volt.

3) Az utazásszám növekedése egyenlő a Matkóról és Szarkásról Kecskemét
irányába illetve vissza megtett utazások számával: 92 + 76 = 168 új utazás
naponta. (Minden utazás újnak számít a szarkási iskolában tanuló diákok és a
Kecskeméten tanuló diákok egy részének esetében. A teljes új utazásszám a
néhány egyéb utas új utazásaival együtt értendő. Számukra kedvező volt az iskolai
megállóhely, mivel nem kellett a főúti megállóhoz gyalogolniuk.)

Az összes új utazásra eső utasforgalmi teljesítmény a demonstrációs időszak alatt a
matkói járat esetén 163 200 utaskm, a szarkási járat esetén 129 200 utaskm, összesen:
292 400 utaskm volt.

6.2.1.4 Pénzügyi eredmények

A demonstráció keretében üzemeltetett iskolabusz-járatok pénzügyi vizsgálatát az
alábbi szempontok alapján végeztük [adatok forrása: Kunság Volán Zrt.]:

1) A demonstráció beruházási költsége alacsony volt (Melléklet 47. táblázata).
A Kunság Volán Zrt. a saját buszait használta, a közvetlen beruházás minimális
mértékű volt (információs táblák buszmegállóba történő kihelyezésének költsége).
Az üzemeltetőnek nem kellett új buszmegállókat kiépítenie sem Matkónál, sem
Szarkásnál, mivel az iskolabuszok a helyközi megállókat használták.
(Kecskeméten a buszok az általános iskolákhoz közel álltak meg, ezért nem volt
szükség új táblák kihelyezésére.)

2) Az iskolabuszok üzemeltetési költsége hasonló, mint más különjáratú buszok
esetében. A két különböző típusú busz (Ikarus 415 és Ikarus 266.25) üzemeltetési
költségei között kisebb eltérés volt.

3) A fajlagos költség és bevétel értékek a következők (Melléklet 48. táblázata):
1 utaskm költsége: 0,84-1,27 Ft (0,33-0,51 €cent), 1 utaskm bevétele: 0,85-0,66 Ft
(0,34-0,26 €cent). Az első érték a matkói a második a szarkási iskolabuszra
vonatkozik.

A költségek és bevételek összehasonlítását a 14. ábra mutatja. Látható, hogy a
költségek magasabbak a bevételeknél, a különbség közelítőleg 675 ezer Ft (~ 2 700
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EUR) a teljes demonstrációs időszakra vonatkozóan. A hiány a Kecskemét – Szarkás
– Kecskemét útvonalon keletkezik.
Az iskolabusz szolgáltatásra szükség volt, még akkor is, ha ezek közül az egyik (a
szarkási) nem volt nyereséges. Általában a busztársaságoknál csak néhány vonal
nyereséges, amelyek keresztfinanszírozzák a többi veszteséges járatot.
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14. ábra: A Kunság Volán Zrt. költségei és bevételei a demonstráció során

(9,5 hónapos üzemelési időszak, 2002-2003), 2003. évi árszint

[forrás: Kunság Volán Zrt. adatszolgáltatás]

Az oktatási intézmények fenntartója, az önkormányzat számára  a  diákok
havibérletének finanszírozása összességében gazdaságilag kedvezőbb megoldás volt,
mint a rossz kihasználtságú iskola üzemeltetése. Az oktatási intézmények költségeinek
csökkentése ezért fontos gazdasági érdek, hiszen az iskolabusz üzemeltetésének
finanszírozása kevesebb erőforrást igényel, mint olyan iskolák fenntartása, amelyekbe
csak néhány diák jár.

6.2.1.5 Gazdasági eredmények

A hosszú távú hatások megítéléséhez és a pénzügyi szempontokon túlmutató gazdasági
elemzés elvégzéséhez költség-haszon elemzést (CBA) célszerű végezni81.  A
szolgáltatások hatásának pénzbeli kifejezéséhez a GKM Útmutatójában [GKM(2003a)]
található módszertan fajlagos idő, jármű-üzemköltség, valamint baleseti költség-
paraméterekkel.

6.2.2 Az akadályok elhárítását szolgáló eljárások értékelése

A magyar demonstráció üzemeltetési időszakában jelentkező akadályozó tényezők
feltárását és a problémák megoldását az 5.4.2 fejezet tartalmazza részletesen. Az
alkalmazott intézkedések megfelelőek voltak, a problémák ideiglenesen nehezítették
csak a működést, alapvetően gördülékenyen haladt előre a demonstráció.

81 További gazdasági értékelést segítő módszertani lehetőségek: Békefi (2005), illetve HEATCO.
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6.2.3 A projekt társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból történő
értékelése

Gazdasági hatások

A jó közlekedési kapcsolatnak a települések gazdasági életében elengedhetetlenül
fontos szerepe van. A magyar demonstráció gazdasági hatásait nem vizsgálhatjuk
közvetlenül, mert a közlekedési teljesítményének volumene csekély volt82. A gazdasági
életre gyakorolt hatások másodlagosnak tekinthetők, és nagyon nehéz az azonosításuk,
számszerűsítésük és még nehezebb az egyes közlekedési jellegű beavatkozásokhoz való
hozzárendelésük. Néhány hatás azért megemlíthető a szülőkkel készített személyes
interjúknak is köszönhetően.
Az iskolabuszok nélkül a diákoknak a menetrendszerinti közösségi közlekedést kellene
használniuk (több más utassal együtt, így valószínűleg a buszok zsúfoltak lennének),
vagy a szülőknek minden tanítási nap vinniük kellene gyermekeiket az iskolába. Ez
problémákat okozhat a munkahelyükön, illetve akadályozhatja munkalehetőségeiket.
A Kunság Volán Zrt-nél a meglévő járműkapacitások jobb kihasználását és a
kapcsolódó munkahelyek megtartását segítette elő a mintaprojekt. Az iskolabuszok
indításának nem volt negatív gazdasági hatása más üzemeltetőkre. A másik
közforgalmú közlekedési lehetőséget, a vasutat ugyanis nem használják a diákok, mivel
a megállók túlságosan távol vannak a településekhez.

Társadalmi hatások

A helyi önkormányzat képviselőjével folytatott interjú is azt támasztotta alá, hogy az
iskolabuszok hosszútávon hozzájárulhatnak a kistelepülések lakosságának
megtartásához83. A közlekedésfejlesztés és a mobilitás javítása a települések
népességmegtartó erejét növeli,  és  a vidékfejlesztési célok megvalósítását is
nagymértékben elősegíti84.
Hosszú távon a demonstráció megvalósításával és folytatásával az életminőség is
emelkedik85 az érintett népességen belül, mivel bővülnek és minőségileg is fejlődnek az
utazási lehetőségek. A diákok jobb iskolatechnikai körülmények közé kerülnek
(szaktanárok, nyelvi labor, jobb felszereltség), amely növeli a továbbtanulási esélyeiket.

82 Néhány ARTS demonstráció esetében a gazdasági hatás már kis léptékben is kimutatható volt, ez
rendszerint a helyi üzletek forgalomnövekedéséhez volt kapcsolható. A „RUTO” és a „MESSARA”
demonstrációk (spanyol és görög) esetében a vásárlók számának növekedéséről számoltak be. „Beleach”,
az ír demonstráció 2 alkalmazott számára biztosított munkát, míg „ALMA”, az osztrák demonstráció
költségtérítést nyújtott a „Dorfmobil” önkéntes személygépkocsi vezetőinek.
83 Csete Mária diplomaterve alapján települési szintű mutatószám-rendszer alkalmazása javasolható a
településre ható tényezők változásának értékeléséhez [Csete (2004)].
84 PROSPECTS projekt keretében kidolgozott útmutatók segítséget nyújtanak a közlekedés és terület-
használati összefüggéseivel kapcsolatos döntésekhez. [PROSPECTS (2002)]
85 Ausztriában az utazók 41 %-a azt nyilatkozta (általában akik nem rendelkeztek saját
személygépkocsival), hogy több társadalmi kapcsolata volt a demonstráció megvalósítás után (ugyanez
volt a helyzet Írországban, Görögországban is). Általánosságban elmondható, hogy pozitív pszichológiai
hatás is megfigyelhető volt a lakosság körében: kevésbé érezték magukat elszigeteltnek a társadalomtól.
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Környezeti hatások

A mintaprojekt keretében üzemeltetett buszok környezeti hatása a vele eset: van
demonstráció, üzemel az iskolabusz, és a nélküle eset: nincs demonstráció, nem üzemel
az iskolabusz, különbségéből számítható. A környezeti hatások közül a légszennyezés
és a zajterhelés csökkentésének megítélésére a bemenő paraméterek felhasználásával
közelítő becsléseket végeztünk.

légszennyezés

A légszennyezést okozó sokféle forrás közül a járművek szén-dioxid kibocsátásának
változását számszerűsítettük. A nélküle és a vele eset különbsége kismértékű környezet-
terhelés változást -CO2 megtakarítást, vagy másképpen fogalmazva megelőzött CO2
kibocsátást- mutat, amelynek az éves értéke iskolabuszok alkalmazása esetén:
37 tonna/év. (Erős Bálint számításai alapján, részletek a Melléklet 49. táblázatában).
Nagyobb léptékű közlekedés-fejlesztés esetén a szén-dioxid csökkenésének mértéke
sokkal jelentősebb is lehet.

zajterhelés

A zajterhelés értékelésénél a járművek általános műszaki fejlettségének és állapotának
változása vehető figyelembe. Az iskolabuszok közepesen modern járművek,
zajkibocsátásuk nem magas. Érzékelhető változást a zajterhelésben a két iskolabusz-
járat nem okoz.

Nagyobb léptékű közlekedés-fejlesztés esetén a műszaki előírások által előírt számítási
módszer alkalmazása célszerű.

6.2.4 Az eredmények és tapasztalatok bemutatása az érintetteknek

Az értékelés azt mutatta, hogy az iskolabuszok használói elégedettek voltak a
szolgáltatással. Az értékelés során keletkezett visszacsatolásokat (pl. kerékpár-tároló
létesítése) és tapasztalatokat a szolgáltatások további javítására használtuk fel. A projekt
életképességét jelzi, hogy a demonstrációs időszak után is tovább működtek és jelenleg
is üzemelnek az iskolabuszok. A pilot-projekt eredményeinek további magyarországi
alkalmazási lehetőségeit a 6.5.1 fejezetben részletesen elemzem.

6.3 A demonstrációs célkitűzések teljesítettsége

Ez a fejezet a demonstráció eredményeinek értékelését mutatja be. Azt, hogy miképpen
sikerült elérni az előzetesen kitűzött célokat, illetve annak kvalitatív értékelését, hogy a
tervezett beavatkozások milyen mértékben járultak hozzá a célok teljesítéséhez. Minden
egyes beavatkozást külön-külön vizsgáltam a céloknak való megfelelés szempontjából,
és az eredményeket egy értékelési mátrixba (28. táblázat) foglaltam össze.
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„Értékelési szempontok a célok teljesítettség mértékének pontozásához:
1. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció olyan területen
vezetett be teljesen új szolgáltatást, ahol előtte nem volt.

2. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció javította a javakhoz
és szolgáltatásokhoz való fizikai hozzáférést. Amennyiben csak a javak és
szolgáltatásokhoz való hozzáférésről kapott információk mennyisége és minősége javult,
akkor ezt alacsonyabb pontszámmal kell értékelni.

3/A. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció olyan rugalmas
szolgáltatást kínál, amely lehetővé teszi a háztól-házig történő utazást (nem szükséges a
buszmegállóhoz gyalogolni/kerékpározni).
3/B. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció olyan járműveket
állít üzembe, hogy a szolgáltatást minden utas saját maga használhassa (mások
segítsége nélkül). Alacsony pontszámot kell adni, ha a mozgásában korlátozott utas csak
segítséggel tud a járműre szállni.
4. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció lehetővé teszi a más
szolgáltatásokkal való együttműködést (átszállási lehetőség a helyközi
viszonylatokra/ról).

5. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció az információ
nyújtására fókuszált leginkább, annak érdekében, hogy a vidéki közösségi közlekedés
megítélését javítsa, és hosszú távon növelje az utasok számát. Abban az esetben is
magas a pontszám, ha a demonstráció hatékony marketing munkát fejtett ki.

6. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció átlátható
tarifarendszerrel rendelkezik. Jóllehet, amennyiben a demonstráció jövőbeni működése
hosszútávon biztosított, a díjak emelkedésével kell számolnunk. Figyelembe kell venni
azt a tényt is, hogy a díjak sok esetben nem tükrözik a valódi költségeket.

7. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció költség-hatékony, az
elérhető legnagyobb mértékben biztosított a megfelelő fedezet a működési, illetve
beruházási költségekre, valamint magas kihasználtsági mutatóval rendelkezik.”

8. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció a lehetőségekhez
képest (még megfizethető módon) a legnagyobb mértékben növeli a
közlekedésbiztonságot. A különböző biztonsági intézkedések (aktív és passzív
biztonság javítása, megállók beláthatósága stb.) együttes hatása hozhat csak megfelelő
eredményt.
9. célkitűzés: legmagasabb érték akkor adható, ha a demonstráció a lehetőségekhez
képest (még megfizethető módon) legnagyobb mértékben csökkenti a környezetterhelést
(légszennyezés, zajterhelés). Az EURO IV-es motorok vagy a bioüzemanyagok
használata jelentősen csökkentheti a levegőbe jutó károsanyagok mennyiségét. A
korszerű járművek zajkibocsátása pedig jóval kedvezőbb a régi típusokhoz képest.

11. keretes szöveg: A demonstrációs célkitűzések bővítése (értékelési skála)
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1. Új iskolabusz szolgáltatások
bevezetése

1.1. Külső területek összekötése
a várossal (új, kiegészítő
szolgáltatással)

++ ++ + +

1.2. Más utasok is használhatják
az iskolabuszt, nem csak a
diákok (integrált szolgáltatás)

+ + + ++ + + +

1.3. Kísérő tanár utazik a
buszon (egyaránt előnyös a
diákok szülei és az üzemeltető
számára is).

+ ++

1.4. Az önkormányzat fizeti a
havi bérletek árát (mivel
kötelessége az
alapszolgáltatások biztosítása).

+ + + ++

1.5. A már eddig is a területen
működő közlekedési vállalat
végzi az új szolgáltatás
üzemeltetését is

+ + +

2. Információs rendszer
fejlesztése

2.1. Interneten is elérhető
menetrend + ++

2.2. Információs táblák
kihelyezése a megállókba + ++

Pontszám (skála: 0-5 pont) 3 3 1 1 2 2 3 4 4 3

28. táblázat: A „DEVELOPMENT” demonstráció beavatkozásainak elemzése az ARTS
célokhoz való hozzájárulás alapján
++ jelentős hatás; + kismértékű hatás
[saját szerkesztés, kivéve az utolsó sor pontszámait, amelyek forrása:
ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés]

A „DEVELOPMENT”
elnevezésű demonstráció
beavatkozásai/fejlesztései

ARTS célok
(kibővített)
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Pontozással értékeltem a magyar demonstráció beavatkozásainak az ARTS célok
eléréséhez való hozzájárulását. A 28. táblázat azt mutatja, hogy az iskolai közlekedési
szolgáltatás bevezetése és a kapcsolódó fejlesztések milyen mértékben járultak hozzá
a kitűzött célok eléréséhez. A dupla kereszt jelentős, az egy kereszt kismértékű hatást
jelez. Az új szolgáltatás kialakításához tartozó beavatkozások általában nem csak egy,
hanem több cél elérését is elősegítették, míg az információs rendszer fejlesztése
leginkább az emelt szintű információ-nyújtáshoz járult hozzá. Az értékelő táblázat
utolsó sora tartalmazza a célkitűzések teljesítettségének pontszámait 0-5 pont közötti
skálán. Az összes célkitűzésre számított átlagérték: 2,8 pont

A közlekedési szolgáltatásokkal való ellátottság javítása rurális térségekben
(1. célkitűzés)
A „DEVELOPMENT” elnevezésű demonstráció új szolgáltatást kínált a diákoknak az
iskolába történő utazáshoz. A menetrend szerinti buszok túlságosan zsúfoltak lettek
volna, amennyiben nem indul kiegészítő iskolabusz. A diákokon kívül más utasok is
használhatták az iskolai járatokat. A demonstráció leginkább a meglévő közlekedési
szolgáltatások átalakítására, újraszervezésére koncentrált, mintsem teljesen új
szolgáltatások bevezetésére. Az 1. célkitűzés teljesítése 3 pontra értékelhető.

Az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki térségekben lakók
számára (2. célkitűzés)
A magyar demonstráció járatainak útvonala számos fontos szolgáltatás elérhetőségét
teszi lehetővé: üzletek, kórházak, bevásárlóközpontok, éttermek, szórakozóhelyek stb.
A 2. célkitűzés teljesítése 3 pontra értékelhető.

Háztól-házig szolgáltatások alkalmazása (3/A. célkitűzés)
A magyar demonstráció nem a háztól-házig szolgáltatások nyújtására koncentrált. Ezek
leginkább az igényvezérelt szolgáltatások esetében jellemzőek (2.4.2 fejezet). A 3/A.
célkitűzés teljesítése 1 pontra értékelhető.

A kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés (alacsonypadlós járművek) (3/B.
célkitűzés)
A magyar demonstrációban használt Ikarus buszok nem alacsony padlósak ugyan, de
mivel a járatot leginkább diákok használják (nincs közöttük mozgássérült), ők nem
érzik az alacsony padló hiányát. Az egyéb utasok közül a nehezen mozgó nyugdíjasok
más viszonylatokon is hasonló típusú buszokkal találkoznak, ezért átszállás esetén
ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek. A 3/B. célkitűzés teljesítése 1 pontra
értékelhető.

A meglévő közösségi közlekedési rendszerekkel való integrálás (4. célkitűzés)
Integrált szolgáltatások nyújtása az egyik kulcseleme a vidéki közösségi közlekedés
szervezésének. Más szolgáltatásokkal való integrálás abban is segíthet, hogy az
együttműködést biztosítsuk inkább, mintsem a versenyt. Ezzel az utasok juthatnak
előnyhöz a még inkább integrált szolgáltatások igénybe vételével, illetve a közösségi
közlekedés üzemeltetői sem sértik egymás működési területét.
A magyar demonstráció elsődlegesen az iskolai közlekedés javítását helyezte előtérbe,
de a szarkási járaton a diákokon kívül egyéb utasok is igénybe vehették a
szolgáltatásokat. Elsősorban az iskolakezdéshez/befejezéshez igazodott a menetrend. A
4. célkitűzés teljesítése 2 pontra értékelhető.
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Emelt szintű információ-nyújtás (5. célkitűzés)
Ennek a célkitűzésnek a teljesítettsége biztosítja az emelt szintű információk
elérhetőségét és azt, hogy az utasok és egyéb potenciális használók több ismerettel
rendelkezzenek a szolgáltatással kapcsolatban, és így nagyobb valószínűséggel sikerül
kihasználni a meglévő kapacitásokat. Azon kívül ennek a célkitűzésnek a megvalósítása
határozza meg az utasok és helyi közösségek ismereteinek szintjét a demonstráció új
szolgáltatásairól.

Az információ-nyújtás színvonalának emelése egyúttal az egész közösségi közlekedési
rendszer szolgáltatásainak színvonalát is emeli. Mivel a járatok száma jóval kisebb a
vidéki területeken, ezért ezek használatával kapcsolatos információk nagyon fontosak az
utasok számára (összehasonlítva azzal a helyzettel, amikor a városokban csak ki kell
menni a megállóba és várni a következő buszra). A jobb információ ellátottság segítheti
az új szolgáltatások megismerését, illetve más közlekedési módokra váltás lehetőségeit
(ráhordó funkció), így csökkentve a vidéki területek elszigeteltségét.
A magyar demonstráció bemutatása, megismertetése az utazó közönséggel internetes
honlap és prospektusok segítségével történt. A buszokkal érintett iskolákban
közvetlenül is hozzájuthattak a diákok és szülők a szükséges információkhoz. Nincs
adat arról, hogy azok, akik eddig nem használták a szolgáltatást, de potenciális utasok
lehetnek, milyen információkkal rendelkeznek. Az 5. célkitűzés teljesítése 2 pontra
értékelhető

Megfizethető és elfogadható tarifák (6. célkitűzés)
Minden szolgáltatás díjazása ugyanaz volt a „DEVELOPMENT”-ben, mint az egyéb
menetrendszerinti járatok esetében. A 6. célkitűzés teljesítése 3 pontra értékelhető,
mivel az új szolgáltatásoknál is megmaradt a konzisztencia a meglévő rendszerrel.

Költség-hatékonyság biztosítása (7. célkitűzés)
A magyar demonstráció költség-hatékonyan működött, az iskolabusz- járatok (főleg a
matkói) magas kihasználtsággal üzemeltek. A 7. célkitűzés teljesítése 4 pontra
értékelhető.

Közlekedésbiztonság növelése (8. célkitűzés)
Az iskolabuszok közlekedésbiztonságának növelése érdekében felügyelő tanár kísérte a
diákokat a buszra való felszállástól az iskola bejáratáig. Az iskolabuszok a meglévő
megállóhelyeket használták, amelyek jól látható helyeken voltak kialakítva, azonban új
táblákat is ki kellett helyezi. A 8. célkitűzés teljesítése 4 pontra értékelhető.

Környezetterhelés csökkentése (9. célkitűzés)
Az iskolai közlekedési szolgáltatások által okozott légszennyezés és zajterhelés-
csökkenés nagysága a demonstráció méretéből következően csekély volt86.  A  9.
célkitűzés teljesítése 3 pontra értékelhető.

86 Amennyiben hasonló projektek, nagyobb léptékben indulnak a jövőben, akkor jelentős hatás is
elérhető.
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6.4 A magyar demonstráció összehasonlítása az ARTS
projekten belüli többi szolgáltatással

A demonstrációs projektek megvalósítási módjainak értékelése azt mutatja, hogy a
projektek meglehetősen sikeresek voltak. Általában a demonstrációs szolgáltatásokkal
elégedettek voltak az utasok (a pontossággal és a járatgyakorisággal, az útvonalakkal, a
járművek komfortjával stb). Nagyszámú utazás kapcsolódott az ARTS keretében
bevezetett szolgáltatásokhoz, amelyeket főleg személygépkocsival nem rendelkező
utasok vettek igénybe. Összességében kb. 98 500 utazás jött létre (nem számítva a
walesi demosntrációt) az ARTS közlekedési szolgáltatásainak segítségével, növelve az
érintettek életminőségét. A 29. táblázat az  összes  szállított  utasok  számán kívül  az  új
utasok számát is mutatja.

Demonstráció
típusa

Demonstráció
elnevezése

Demon-
stráció

időtartama
(hónap)

Az összes
szállított

utas

Összes új
utas

Átlagos
utas-

forgalom
naponta

ALMA (osztrák) 12 3 288 nincs adat 13,2
SAMKOM (svéd) 12 3 642 nincs adat 15,2
LEPPAVIRTA (finn) 12 10 407 nincs adat 52,0

Igényvezérelt
szolgáltatások

BEALACH (ír) 8 4 936 nincs adat nincs adat
RUTO (spanyol) 6 26 140 5 380 201,1
MESSARA (görög) 6 10 478 2 078 80,6Iskolai

közlekedés
integrációja DEVELOPMENT

(magyar) 9,5 39 592 32 928 202,0

Információs
technológián
alapuló
szolgáltatások

CYMRU87 (walesi) 4 175 598 nincs adat 1463,3

29. táblázat: A demonstrációs szolgáltatásokkal szállított utasok száma

[ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés alapján saját szerkesztés]

A használók a külföldi demonstrációk esetében is igen elégedettek voltak -  habár  a
szolgáltatások bevezetése nehézségekbe is ütközött -, értékelték, hogy új lehetőségeik
nyíltak vásárlásra, szabadidő eltöltésre és más egyéb programokra.

Nehéz számszerűsíteni a hatásokat, mivel legtöbbször érintőlegesen, közvetett módon
jelentkeznek. A demonstrációk társadalmi hatásai a vidéki lakosság körében azt
mutatták, hogy a projektek segítségével több, főleg idős ember is hozzájutott magasabb
szintű közlekedési szolgáltatáshoz. A szolgáltatások lehetővé tették, hogy a vidéki
lakosok is még függetlenebbé váljanak, és esélyük legyen több társadalmi kapcsolat
kialakítására, életminőségük javítására. Azt is meg kell említenünk, hogy bizonyos
gazdasági hatások is megmutatkoztak, az üzletek forgalma megnövekedett az utasszám
emelkedésével párhuzamosan.

87 Az utasok nagy száma azt jelzi hogy a walesi demonstráció a valós-idejű infomációs rendszer
bevezetésével mennyi utashoz jutott el. Azt nem lehet megítélni, hogy generált-e valójában új utazásokat
a demonstrációs szolgáltatás vagy csak az ingyenes utazás lehetősége növelte az utasszámot (a 65 év
felettiek ingyenes utazásra jogosító kedvezményét éppen a demonstrációs időszak alatt vezették be).
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Az összehasonlító hatásvizsgálat során azt értékeltük, hogy az egyes demonstrációk
kezdeti céljai hogyan valósultak meg. A demonstrációknak nagyon pozitív hatásuk volt
a közlekedési szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének javítására a
vidéki területeken élők körében is. Az eredmények azt mutatják, hogy ugyan ezek a
projektek sok szempontból hasonlóak voltak, számos különböző szempontból el is
tértek egymástól: üzemeltetési terület, szolgáltatások típusa, üzemeltetési időszak,
költségek, stb. Az összes ARTS demonstráció nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a
kitűzött ARTS projekt célokat sikerüljön teljesíteni, így az életminőséget javítani.
A demonstrációs szolgáltatások összehasonlító pontozásos értékelése88 (a kitűzött
célok teljesítettségének mértéke alapján) a következő értékeket mutatta a demonstráció
típusa szerint (skála: 0-5 pont)

1) Igényvezérelt szolgáltatások: átlag 3,7 pont
2) Iskolai közlekedés integrációja: átlag 3,0 pont

3) Információs technológián alapuló szolgáltatások: átlag 2,6 pont
Az elemzés eredményeinek összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a célok
összességének elérése az igényvezérelt szolgáltatások esetén sikerült a legnagyobb
mértékben. Ezek a szolgáltatások tudják a leginkább rugalmas módon kielégíteni a
vidéki lakosok utazási igényeit. Az iskolai közlekedés integrációjával is lehet azonban
eredményesen javítani a rurális területek elérhetőségét. Az információs technológiák
alapvetően csak az emelt szintű információhoz való jutást segítik elő, az elérhetőséget
önmagukban csak kis mértékben fejlesztik.

A különböző típusú szolgáltatásokat tartalmazó demonstrációk eltérő teljes, illetve
egy utasra jutó költséggel89 tudták megvalósítani a kitűzött célok elérését
(30. táblázat). A teljes demonstrációs költség a kezdeti (pl. adminisztrációs,
regisztrációs díjak stb.), és a vállalkozói szerződésben meghatározott költségeket
tartalmazta (kivéve az osztrák és magyar demonstrációt, ezekről információ a
30. táblázat alatti megjegyzésekben). A költségek az eltérő árszínvonal és működési
terület-nagyság miatt közvetlenül nem összehasonlíthatóak, azonban az egy szállított
utasra jutó költség már jobb közelítést ad a költséghatékonyságukról.

A legnagyobb teljes költséggel a walesi és az ír mintaprojekt valósult meg, a legkisebb
költségráfordításra az iskolai közlekedés integrációját bemutató demonstrációk esetén
volt szükség. Az egy szállított utasra jutó költség ugyancsak az ír demonstráció által
nyújtott szolgáltatásoknál volt a legmagasabb, míg a magyar demonstráció esetén volt a
legalacsonyabb. A “DEVELOPMENT” legkedvezőbb értéke a stabilan magas és
állandó utasszámnak és az alacsony üzemeltetési költségeknek volt köszönhető.

Az egyes célok teljesítéséhez kapcsolódó költségek nagysága alapján megállapítható,
hogy a rugalmas rendszerek általában magasabb költséggel valósíthatóak meg, azonban
az elvárt célkitűzéseket is nagyobb mértékben tudják teljesíteni. A rugalmas
(igényvezérelt) szolgáltatások esetén viszont az önkéntesek alkalmazásával
csökkenthetőek a költségek (az ALMA elnevezésű osztrák mintaprojekt tapasztalatai
alapján). Az iskolai közlekedés integrációja is a költséghatékonyságot javítja, mivel
üres ülőhelyeket használ fel. Az eredeti, meglévő szolgáltatást is biztosítani kellett

88 A 6.3-as alfejezet szerinti metodikát alkalmazva nem csak a “DEVELOPMENT”, hanem a többi ARTS
demonstráció esetében is. A magyar demonstráción kívül a többi projekt értékelése nem tartalmazza a
7. és 8. célkitűzés teljesítettségére kapott pontszámokat.
89 Az utaskm alapján történő fajlagos költség összehasonlítás még pontosabb képet mutatna, azonban a
projekt keretében ezt nem vizsgáltuk.
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ugyan valamilyen rendelkezésre álló forrásból, azonban a további utasok a
kihasználtság növelésével és új utasok bevonásával segítik a költséghatékonyság
emelését. A walesi mintaprojekt információs technológián alapuló szolgáltatása
esetén nehezen volt elválasztható az információs technológia hatása az
alapszolgáltatásétól. Az egyik legfontosabb várt hatása a jobb információ-ellátottságnak
a bizalom növelése volt a szolgáltatások iránt, ezzel megtartva az utasokat.
A 2.3.2 fejezetben bemutattam, hogy a hazai közösségi közlekedés üzemeltetéséhez és
fejlesztéséhez eddig és a jövőben is állami és önkormányzati segítségre volt/van
szükség. Az ARTS mintaprojektek tapasztalatai is azt mutatták, hogy az állam, illetve
régió (különböző alapokon keresztül történő) hozzájárulása, vagy az önkormányzatok
támogatása nélkül a vidéki közösségi szolgáltatások gazdaságosan nem
üzemeltethetőek. Kedvező esetben egyéb cégek is szponzorálhatják kisebb mértékben a
(főleg a hírértékkel rendelkező) projekteket. A költségfedezeti arány a
mintaprojekteknél általában 20-40 % közötti (kivéve „DEVELOPMENT”: 70%) volt.

Teljes
költség

Egy szállított
utasra jutó

költség

Teljes
költség

Egy szállított
utasra jutó

költség
[EUR] [EUR] [millió HUF] [HUF]

ALMA (osztrák) 21 213* 6,45 5,3 1 612,9
SAMKOM (svéd) 90 000 24,71 22,5 6 177,9
LEPPAVIRTA (finn) 78 339 7,53 19,6 1 881,9
BEALACH (ír) 129 225 26,18 32,3 6 545,0
RUTO (spanyol) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
MESSARA (görög) 17 917 1,71 4,5 427,5
DEVELOPMENT (magyar) 9 075** 0,23 2,3 57,3
CYMRU (walesi) 137 500 0,78 34,4 195,8

30. táblázat: A demonstrációs szolgáltatások költsége

[ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés alapján saját szerkesztés]
költségek: 2003. évi árszint; 1EUR= 250 Ft (a Ft értékek tájékoztató jellegűek, kivéve a magyar
demonstrációt, ahol a költségelszámolás - a hazai szabályok szerint - forintban történt)

* A szolgáltatást a „Dorfmobil” Szövetség végezte, a költség a bankszámlájuk éves terhelését mutatja.
** A szolgáltatónak az iskolabusz-járatok üzemeltetésével kapcsolatos állandó és változó költségei
összesen.

6.5 Javaslattétel további alkalmazásokra

6.5.1 Az iskolabusz rendszer hazai alkalmazási lehetőségei

A magyar demonstráció célkitűzései, a megvalósítása, illetve az elért közlekedés-
fejlesztési hatások alapján történő értékelés azt mutatta, hogy a projekt sikeres volt90. Az
iskolabusz-rendszer további hazai alkalmazását91 ezért mindenképpen javaslom,
azonban figyelembe kell venni a lehetséges akadályokat is (31. táblázat).

90 A matkói iskolabusz-járat 2006-tól már nem helyközi, hanem helyi járatos buszként üzemel.
91 Az alkalmazási lehetőségek 2004-ben történt értékelését frissítettem, így a táblázatok a 2007 utáni
időszakra vonatkoznak.
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Magyarországi alkalmazhatóságMintaprojekt neve: DEVELOPMENT
(magyar demonstráció)

Sor-
szám Intézkedések

Módosí-
tások
nélkül

A módosítás jellemzői Lehetséges
akadályok

1. Új iskolabusz szolgáltatások
bevezetése

igen

1.1 Külső területek összekötése a
várossal

igen Gazdasági
(hiányzó
finanszírozás)

1.2 Más utasok is használhatják az
iskolabuszt, nem csak a diákok
(integrált szolgáltatás)

nem Jogszabályi módosítás
szükséges az
iskolabuszok
integrációjához

Szervezeti
(hiányzik az
üzemeltető
érdekeltsége és
rugalmassága)

1.3 Az önkormányzat fizeti a havi
bérletek árát

igen - -

1.4. Kísérő tanár utazik a buszon
(egyaránt előnyös a diákok szülei
és az üzemeltető számára)

igen - Nem tudnak
alkalmazni
felügyelő
tanárt (ügyeleti
díjat kellene
fizetni).

1.5 A már eddig is a területen
működő közlekedési vállalat
végzi az új szolgáltatás
üzemeltetését is

igen/
nem

Kistelepülések esetén
az iskolabuszok
tulajdonosa és az
üzemeltetője az
önkormányzat is lehet.
(A minibuszok más
célokra is
használhatók)

Szervezeti +
gazdasági
Nincs szabad
kapacitás,
érdekeltség
hiánya a
busztársaság-
nál

2. Információs rendszer fejlesztése igen - -

2.1 Interneten is elérhető
menetrendek

igen - -

2.2 Információs táblák kihelyezése a
megállókba

igen - Gazdasági
(hiányzó
finanszírozás)

31. táblázat: A magyar demonstrációban megvalósított iskolai közlekedési beavatkozások
alkalmazhatósága

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés felhasználásával]

Az iskolabuszos szolgáltatások hosszútávon is megoldást jelenthetnek a kistelepülési
iskolabezárások problémájára. A demonstráció során elindított iskolabuszok
üzemeltetését az 1 éves időszak után is folytatták92. Természetesen a szolgáltatások
jellemzőit nyomon kell követni, és szükség esetén módosítani kell, annak érdekében,

92 A többi ARTS demonstráció esetén is folytatódtak az elindított szolgáltatások, a megvalósított
fejlesztések a demonstrációs időszak letelte után.
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hogy a diákszám változáshoz lehessen igazítani a kapacitásnagyságot, és szükség esetén
pótlólagos járműveket lehessen üzembe állítani az iskolabusz járatokon.
Lehetséges magyarországi alkalmazási célból a hasonló görög (MESSARA) és
spanyol (RUTO) demonstráció eredményeit is bemutatom (részletek a 32.
táblázatban).

Az integrált iskolai közlekedés megvalósításának legfőbb akadályát jogi93, szervezeti
(hiányzik az üzemeltető érdekeltsége és rugalmassága) és gazdasági tényezők
(finanszírozási nehézségek) jelentik.

Magyarországi alkalmazhatóságMintaprojekt neve: MESSARA
(görög demonstráció)

Sor-
szám Intézkedések

Módosí-
tások
nélkül

A módosítás
jellemzői Lehetséges akadályok

1. Olyan iskolai közlekedés
megvalósítása, ahol a diákok után
fennmaradó üres helyeket más
utasok is használhatják. Ezt a
szolgáltatást két különböző
útvonalon is biztosítják: állandó
menetrenddel minden hétköznap.

nem Jogszabályi
módosítás
szükséges az
iskolabuszok
integráció-
jához

Szervezeti
(hiányzik az üzemeltető
érdekeltsége és
rugalmassága)

2. Az önkormányzat már a projekt
előtt a minibuszok tulajdonosa
volt, és így a demonstráció
finanszírozásáért is ő volt felelős.

igen Ha az önkormányzatnak
nincs tulajdonában a
jármű, akkor ők
finanszírozzák a
szolgáltatást, és egy
busztársaság biztosítja a
járműveket és az
üzemeltetést..

Mintaprojekt neve: RUTO
(spanyol demonstráció)

1. Az iskolai és a hagyományos
busz-szolgáltatás integrációja.

nem Szervezeti
(hiányzik az üzemeltető
érdekeltsége és
rugalmassága)

2. A diákokon kívül egyéb utasok is
igénybe vehették az iskolai
szolgáltatás kevésbé kihasznált
kapacitását. Ez egy olyan teljesen
új hálózat kialakítását tette
lehetővé, amely új erőforrások
lekötése nélkül a kapacitás
optimalizálásával volt elérhető.

nem

Jogszabályi
módosítás
szükséges az
iskolabuszok
integráció-
jához Szervezeti

(hiányzik az üzemeltető
érdekeltsége és
rugalmassága)

32. táblázat: A görög és spanyol demonstrációban megvalósított iskolai közlekedési
beavatkozások alkalmazhatósága

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés felhasználásával]

93 A Gazdasági és Közlekedési Minsiztérium készíttet olyan szakértői anyagot, amely az iskolabuszok és
falubuszok közösségi közlekedési rendszerbe való integrációjának lehetőségeit, valamint ezzel
kapcsolatban a jogszabályi módosítások szükségességét vizsgálja.
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6.5.2 Innovatív vidéki közlekedési rendszerek alkalmazási
lehetőségei Magyarországon

6.5.2.1 Igényvezérelt szolgáltatások

Lehetséges hazai alkalmazást jelenthet az igényvezérelt szolgáltatások beindítása a
33. táblázat osztrák demonstrációjának példája alapján, illetve a Mellékletben található
többi igényvezérelt szolgáltatást megvalósító mintaprojekt (50. táblázat, 51. táblázat
és 52. táblázat) jó gyakorlatának átvétele. Ezek a közlekedési szolgáltatások94

lehetőséget teremtenek arra, hogy Magyarországon is többször vehessék igénybe a
vidéki területeken élők a városi környezetben elérhető szolgáltatásokat (pl. vásárlás,
egészségügyi és egyéb szolgáltatások stb.). Mivel a gépkocsi tulajdonlás általában még
alacsony a hazai rurális területeken (a növekedési tendencia azonban jól
nyomonkövethető) a közösségi közlekedéstől való függőség még mindig jellemző főleg
a fiatalok és az idősebbek (elsősorban nők) körében. A rugalmas megoldások
alkalmazásának legfőbb akadályát szervezeti és gazdasági tényezők képezik.

Magyarországi alkalmazhatóságMintaprojekt neve: ALMA
(osztrák demonstráció

Sor-
szám Intézkedések)

Módosí-
tások
nélkül

A módosítás
jellemzői

Lehetséges
akadályok

1. A szolgáltatást egy non-profit szervezet
végzi önkéntes járművezetőkkel.

nem Non-profit
szervezetek
megerősítése

2. Nincs taxi üzemeltető a község
területén, ezért a demonstráció során
egy közösségi kisbusszal végezték a
személyszállítást.

igen

Szervezeti +
gazdasági: hiányzó
járműkapacitás és
kevés önkéntes
(ma az
önkormányzat
fizeti a hasonló
falubuszok
gépjárművezetőit)

3. A járművezetők közös mobiltelefonnal
rendelkeztek, amelyet továbbadtak az
őket követő társaiknak. Ezen kívül a
járművezetők, mint egy iránytaxi
szervezték az utasok szállítását abban
az esetben, ha egynél több utas
választotta ugyanazt az úticélt.

igen

4. Az osztrák törvények nem kínálnak
megbízható megoldásokat a nem
profitorientált kedvezményezésekkel
kapcsolatos biztosítások kezelésére.
Ezért kiegészítő biztosítást kötöttek a
járművezetőkre és a járművekre. Mivel
a viteldíj csak egy hozzájárulás,
hagyományos biztosításnak kell
fedeznie az utasok esetleges kárát.

nem Több
lehetséges
jogi
probléma
megoldása

33. táblázat: Igényvezérelt szolgáltatások alkalmazhatósága Magyarországon

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés felhasználásával]

94 Török (2005) részletesen vizsgálja a rugalmas közlekedési rendszerek jellemzőit.
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6.5.2.2 Információ alapú szolgáltatások

Az információ alapú szolgáltatások lehetséges magyarországi alkalmazhatóságát és
az akadályozó tényezőket a 34. táblázat mutatja. Ezek a szolgáltatások jelentik az egyik
kitörési pontot a közösségi közlekedés fejlesztésében95. Azonban nagy költség-igényük
és a meglévő jól működő vidéki közlekedési alapszolgáltatások nélkül még nem
életképesek (az ARTS keretében a nyolc demonstrációs projekt közül ezért csak egy, a
walesi demonstráció tűzte ki célul a valós-idejű információs rendszer alkalmazását).
Az informatikai beruházásokra már jelenleg is nagy figyelmet fordítanak a hazai
közösségi közlekedésben érdekelt vállalatok, azonban a magas szintű információs
szolgáltatások nyújtásához még hosszabb időre van szükség. Az információ alapú
szolgáltatások még nem életképesek jól működő vidéki közlekedési alapszolgáltatások
nélkül. Megvalósításuk további akadályát a potenciális felhasználók még mindig
alacsony Internet hozzáférési aránya és a közlekedési vállalatok (csökkenő mértékű, de
meglévő) technológiai hiányosságai jelentik. A hardware háttér sok esetben ugyan
rendelkezésre áll, de nehézkes az informatikai rendszer működéséhez szükséges adatok
szolgáltatása.

Magyarországi alkalmazhatóságMintaprojekt neve: CYMRU
(walesi demonstráció)

Sor-
szám Intézkedések

Módosítások
nélkül

A módosítás
jellemzői

Lehetséges
akadályok

1. Valós-idejű információs rendszer
(RTI) bevezetése

nem Az információs
technológiák
további
fejlesztése.

2. Ez a demonstráció egy szélesebb
körű stratégia része, amely a valós-
idejű információs rendszerek
vidéki alkalmazására készült.

nem A hazai
fejlesztési
stratégiába
való
beágyazottság
biztosítása.

3. Az utasok a média különböző
csatornáin keresztül férhettek
hozzá az RTI-hez. A vezetékes és
sms alkalmazásokat a walesi
közgyűlés kormánya is támogatta,
hogy mindenki számára biztosítani
lehessen a hozzáférést. (Az sms
üzenetek a fiatalok számára voltak
vonzóak, míg az idősebb emberek
az RTI-hez a buszmegállókon vagy
az otthoni telefonukon keresztül
történő hozzáférést részesítették
előnyben.)

igen96 -

Jelenleg az
alapszolgálta-
tások nem
eléggé fejlettek.
Alacsony
Internet
hozzáférés, a
közlekedési
vállalatok
(csökkenő
mértékű, de
meglévő)
technológiai
hiányosságai.

34. táblázat: Információ alapú szolgáltatások alkalmazhatósága Magyarországon

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés felhasználásával]

95 A rugalmas közlekedésben alkalmazható telematikai rendszerek bővebben: Csiszár (2006).
96 Amennyiben a valós-idejű információs rendszer bevezetésre kerülne Magyarországon, akkor hazai
viszonyok között is mind vezetékes mind vezeték nélküli szolgáltatásként működhetne.
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6.5.3 Következtetések, fejlesztési szcenáriók, javaslatok

A demonstrációk keretében kialakított szolgáltatások fontos szerepet játszanak az
egyéni gépkocsi használat mellett létező alternatívák bemutatásában. Segítséget
nyújtanak a vidéki területek lakosai számára - reális és gyakorlati választási
lehetőségeket kínálva-, hogy eldöntsék, milyen módon is akarnak utazni. Kiemelten kell
ugyanis kezelni a növekvő autóhasználatból és a közösségi közlekedés iránti csökkenő
keresletből fakadó problémákat. A jól integrált közlekedési szolgáltatások kínálatának
növelése segít a probléma megoldásában.
A projektek alkalmazhatóságát a hazai körülmények ugyan korlátozzák, de a
demonstrációk eredményeinek hasznosítása számos területen, helyszínen lehetséges.
Az előző alfejezetekben meghatároztam, hogy milyen módon ültethetők át a projektek
más helyszínekre, a szolgáltatások jelenlegi használatát milyen tényezők írják le (széles
körben alkalmazható, nem alkalmazható, lehetséges az alkalmazás, de vannak bizonyos
akadályok, stb.).
Az ARTS projektben demonstrációs céllal kialakított gyakorlati példákhoz (iskolai
közlekedés integrációja, igényvezérelt közlekedési formák, valamint információ alapú
szolgáltatások alkalmazása) hasonló közlekedés-szervezési megoldások már
megtalálhatóak Magyarországon is, ezek volumene azonban csekély. A jövőbeni EU
támogatással megvalósuló fejlesztéseket összefogó Új Magyarország Fejlesztési Terv
fejlesztési irányai, vagy kiemelt projektjei sem tartalmaznak viszont az iskolabuszokra,
a rugalmas közlekedési rendszerekre, vagy az információn alapuló szolgáltatásokra
vonatkozó nagyobb léptékű, országos szintű elképzelést.
A vidéki térségek, elsősorban a kisebb települések népességvesztése, sok esetben
törpefaluvá válása is komoly kihívás elé fogja állítani a közösségi közlekedési rendszert.
[Erdősi (2005)]

A vidéki közlekedési szolgáltatások fejlesztésének becsült mértékére, lehetséges
ütemezésére három lehetséges szcenáriót (forgatókönyv) határozok meg:

1) pesszimista forgatókönyv: kisszámú további fejlesztési projekt indul, a vidéki
közlekedés fejlesztése nem kerül be a prioritások közé,

2) realista forgatókönyv: további iskolabuszok és rugalmas szolgáltatások
indulnak, fontos ügyként kezelik a vidéki közlekedés fejlesztését, ez azonban az
országban csak területileg elszórtan, néhány nagyobb város környezetében
jelentkezik (minőségi közlekedési szolgáltatások)

3) optimista forgatókönyv: jelentős fejlesztésekre kerül sor, számos helyen
integrált iskolabuszok, rugalmas szolgáltatások, valamint információs
technológián alapuló szolgáltatások indulnak.

A fenntartható vidéki közlekedési rendszerek kialakításának vizsgálata összegzéseként
az alábbiakban adok javaslatokat környezeti, gazdasági és szervezési intézkedésekre. A
döntéshozók figyelmét ugyanis fel kell hívni a mobilitási nehézségek kezelésének
összetettségére, de egyúttal be kell mutatni a fejlesztési lehetőségeket.
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Javaslataim a vidéki közlekedési rendszerek komplex, innovatív fejlesztésére
(amelyeket még nem alkalmaznak Magyarországon, vagy csak néhány példa található rá
a hazai gyakorlatban):

1) Kistérségi, vagy agglomeráció szintű területekre komplex közlekedés-
fejlesztési koncepció kidolgozása, a vidéki közlekedés hatékonyabb integrációja.

2) Az integrált iskolabuszos közlekedés széleskörű megvalósítása. Magas
minőségű iskolai közlekedési szolgáltatás (komfort, biztonság, pontosság)
biztosítása. A diákok számának változására az iskolabuszok kapacitásának a
változtatásával kell reagálni.

3) Rugalmas közösségi közlekedési rendszerek kialakítása a térben és időben
szórt közlekedési igények kielégítésére.

4) Információs technológián alapuló szolgáltatások fejlesztése. Például Real-
Time (“jelenidejű”) Információt (RTI) biztosító utas-tájékoztatási szolgáltatások
alkalmazásával. Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) kitörési lehetőséget
jelentenek a magasabb minőségi szolgáltatások irányába a közösségi közlekedésen
belül, azonban Magyarországon még nem terjedtek el széles körben.

5) Intermodális szolgáltatások fejlesztése. Az új szolgáltatások kialakításánál
fontos szempont, hogy kiegészítsék a meglevőket, ne pedig versenyezzen velük. Az
intermodalitás – pl. ha az új közösségi közlekedési lehetőség a meglévő rendszerre
történő ráhordást szolgálja – nagyban javítja az elérhetőséget. A magas szintű
intermodális szolgáltatások az egyes közlekedési módok nagyfokú
harmonizációját igénylik.

6) A kistérségi együttműködés erősítése, többcélú kistérségi társulások,
közlekedési szövetségek létrehozása. Gyakorlati alkalmazáshoz be kell vonni a
helyi közlekedési vállalatot, amely elkötelezett az innovatív technológiák
bevezetésében.
A közlekedési szövetség az együttműködés egyik legjobb lehetőségét kínálja. A
szövetség a közösségi közlekedési szolgáltatásokat magas színvonalon és integrált
módon szervezi, ellenőrzi. A menetrendek koordinációjától kezdve az egységes
tarifapolitika és szolgáltatási keret megvalósításáig különböző fokozatai vannak. A
szövetség kialakításához az állam és a helyi közösségi közlekedéssel rendelkező
önkormányzatok közötti együttműködésre van szükség, azonban a regionális,
illetve megyei közigazgatási szint (például: Fertő-tó és térsége közlekedésének
fenntarthatóságáról készített koncepció, részletesen: 2.2.3 fejezet), valamint a
közlekedési szolgáltatók is részt vehetnek benne. Az egyik jelentős akadályát a
szövetségek kialakításának a munkaszervezet működtetésének költségei jelentik. A
szövetségnek a szolgáltatások nyújtása keretfeltételeinek meghatározása során
figyelemmel  kell  lennie  arra,  hogy  a  szolgáltatók  az  utasokért,  ne  pedig  a
támogatásért versenyezzenek.

Általánosságban megállapítható, hogy a helyi közösségi közlekedés finanszírozása
a társulásokban résztvevő önkormányzatokra hárul. Kritikus szempont azonban a
bevételek elszámolása és felosztása. A költségek megosztása például a lakosaik
utazásszáma alapján történhet. Amennyiben állami vagy régiós források is
megnyílnak erre a célra, akkor a díjakkal nem fedezett költségek kompenzációjának
mértéke kisebb. Azonban minden projekt egyedi, ezért az új szolgáltatások



Fenntarthatóság a vidéki közlekedési rendszerekben PhD disszertáció

Készítette: Princz-Jakovics Tibor 104

beindítása, illetve a meglévők átszervezése során a területi sajátosságoknak és
adottságoknak megfelelően kell kiválasztani a finanszírozási megoldásokat.

7) Alacsony népsűrűségű területeken a személy és a kisáruszállítás integrálását
célszerű lenne újra előtérbe helyezni (korábban léteztek postabuszok). Jelen
disszertációban részletesen nem vizsgálom ezt a kérdést, további kutatások alapját
képezi.

8) Önkéntességre épülő, magán-kezdeményezésű szolgáltatások kialakítása
(főleg a szociális ellátás területén). Helyi akciók szervezése, részvétel a helyi
politika alakításában jobb feltételeket fog teremteni az NGO-k és a lokálpatrióták
számára, hogy önkéntességre épülő szolgáltatásokkal álljanak elő.

9) A közös autóhasználat (car-pooling), illetve car-sharing (rövid idejű autóbérlés)
támogatása informatikai rendszerekkel. Például olyan utazási időpontokat és
célokat tartalmazó adatbázis létrehozása, amely utazásokat az egyénileg
közlekedők megosztanának az érdeklődőkkel. Közös úticél esetén az utazások
összehangolásával csökkenthető az egyéni gépjármű-használat. A rögzült utazási
szokásokból adódó problémák kezelésére így innovatív megoldásokat lehet
alkalmazni.

A car sharing is egy szervezési eszköz a gépjárműhasználat megosztására, amely
akkor működik hatékonyan, ha van a célcsoport közelében leadó vagy felvevő hely
(pl. bevásárláshoz használható).

10) A kerékpározás feltételeinek javítása erősíti a fenntarthatóságot a vidéki
közlekedésben, azonban a nagyobb távolságok, a hiányzó infrastrukturális
feltételek és a gyakran nem megfelelő időjárási körülmények miatt jelenleg csekély
a részesedése. A kerékpározásnak ugyanakkor fontos szerepe lehet a turizmusban.
A  „Bike&Ride” (kerékpározz és utazz) létesítmények kialakítása pedig a
közösségi közlekedési eszközökre történő ráhordó funkciót javítja.



Fenntarthatóság a vidéki közlekedési rendszerekben PhD disszertáció

Készítette: Princz-Jakovics Tibor 105

7 Összefoglalás és tézisek
7.1 Összefoglalás
Az alacsony népsűrűségű vidéki térségek közlekedési feltételeinek javítása,  a
mobilitás elősegítése Magyarországon, és az EU-ban is komoly kihívást jelent az
önkormányzatok, a közlekedési szolgáltatók és a kutatók számára. A közlekedési
rendszerek és szolgáltatások hatékonyságának, valamint minőségének javítása során
ugyanis a fenntarthatósági szempontoknak (gazdasági, társadalmi és környezeti
együttesen) kell megfelelni.
Az alacsony népsűrűségű területeken élők mobilitási gondjai sok helyen jelentkeznek
Magyarországon. A kistelepülések iskolarendszerének átalakításai pedig újabb
közlekedési igényeket teremtenek. Ezért is volt hasznos résztvenni az ARTS elnevezésű
kutatási és demonstrációs projekt megvalósításában. A projekt konzorciuma által
kifejlesztett tervezési módszertan és a sokféle (nyolc) demonstrációs példa megmutatta
a vidéki közlekedési rendszerek fejlesztésének, és a szolgáltatások integrációjának
lehetőségeit.

Az ARTS projektben alkalmazott előkészítési, tervezési, megvalósítási és értékelési
módszertan azonban sok szempontból nem elégítette ki a fenntarthatósági elveket. A
módszertan kiegészítésére ezért több javaslatot is kidolgoztam (35. táblázat), amelyek
a közlekedéstervezők és a döntéshozók munkáját segítik a fenntartható vidéki
közlekedési projektek létrehozásában, menedzselésében és értékelésében.
A „DEVELOPMENT” elnevezésű magyar demonstráció -a nemzetközi
tapasztalatokra támaszkodva- a vidéki iskolai közlekedés példaszerű javítását és a
kapcsolódó információs rendszer fejlesztését tűzte ki célul egy előzetesen kiválasztott
területen. A projekt keretében indított iskolabuszokkal a helyi igényekhez igazított
menetrenddel, pontosan, biztonságosan és kényelmesen lehetett szállítani a diákokat két
kecskeméti környéki településről a városi iskolákba.
A kiegészített módszertan a magyar demonstráció új közlekedési szolgáltatásának
esettanulmányával együtt elméleti és gyakorlati megoldásokkal tud hozzájárulni a
hátrányos helyzetű településcsoportok mobilitási lehetőségeinek, valamint a vidéki
közösségek életminőségének javításához.

Projekt -fázis Javaslat jellege Javaslat

Projekt-menedzsment Stratégiába való beágyazottság vizsgálata,
projekt-profil, projektszervezeti profil,
érdekcsoport-térkép készítése
Hosszú távú életképességét biztosító jellemzők

Tervezés

Fenntarthatóság erősítése
Célrendszer bővítése

Projekt-menedzsment Kockázat-elemzés készítéseElőkészítés
Környezet-menedzsment Környezet-menedzsment szempontok

figyelembevétele a tenderek értékelése során
Fenntarthatóság erősítése Mutatószámok és értékelési skála kiegészítéseÉrtékelés
Közgazdaságtan, pénzügy Hosszú távú költség-haszon és pénzügyi elemzés

készítése

35. táblázat: Az ARTS módszertannal kapcsolatos módosítási, fejlesztési javaslatok
összefoglalása [saját szerkesztés]
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7.2 Új tudományos eredmények (tézisek)

Javaslatokat dolgoztam ki a vidéki közforgalmú közlekedési rendszerek- ARTS projekt
keretében kialakított- tervezési módszertanának továbbfejlesztésére, integrált
megközelítésmód alkalmazására. Az átdolgozott rendszer-elemzési eszközök
használatával, illetve segítségével a fenntarthatósági elvek jobban érvényesíthetők a
vidéki közlekedési rendszerek fejlesztése során. A következő 2 tézisben a módszertani
javításokat mutatom be strukturált formában.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Kibővítettem a vidéki közlekedési rendszerek fejlesztési céljait (ARTS-
projekt) a fenntarthatósági alapelvekhez való illeszkedés érdekében és
meghatároztam az új célok teljesítettségének méréséhez szükséges
mutatószámokat, illetve értékelési skálát.

[válasz az I/1. és I/2. kutatási kérdésre, 1.4 fejezet]

Megfelelőségi elemzést készítettem a vidéki közlekedési rendszerek fejlesztési
céljainak (ARTS-projekt) a fenntarthatósági alapelvekhez való illeszkedéséről. Az
elemzés eredményeként megállapítottam, hogy az ARTS projekt a vidéki
közlekedés fejlesztésekor főképp a műszaki és gazdasági szempontokat helyezte
előtérbe. A célkitűzések listáját kiegészítettem a hiányzó környezeti és
közlekedésbiztonsági célokkal.

a.) A közösségi közlekedés járművein utazók (pl. diákok, idősek) biztonságos
módon történő szállításához szükséges feltételek megteremtését is kiemelten
szerepeltetni kell a célok között. (8. cél)

b.) Az innovatív vidéki közlekedési megoldásoknak hozzá kell járulniuk a helyi
környezeti feltételek javításához a járművek által okozott károsanyag-
kibocsátások és zaj csökkentésével. (9. cél)

A célkitűzések teljesítettségének mérése érdekében kiegészítettem a
fenntarthatóság felé irányuló vidéki közlekedési rendszer- fejlesztések különböző
hatásait mérő mutatószám-rendszert (ARTS-projekt) a közlekedésbiztonság és a
környezetterhelés csökkentésének mérésére szolgáló mutatókkal. A méréséhez
szükséges skála értékelési szempontjait is meghatároztam.

Amennyiben nagyléptékű projektek értékelésére van szükség, vagy környezetileg
érzékeny területekre is hatást gyakorolnak a közlekedés-fejlesztési intézkedések,
akkor részletes vizsgálatok elvégzése indokolt. A projekt által elért hatások
értékelése kvalitatív és kvantitatív indikátorokat egyaránt tartalmazó vegyes
mutatószámrendszerrel és annak részét képező minél egyszerűbben definiálható
mutatók alkalmazásával történhet.

A vidéki közlekedésben a közúti alágazat részaránya a meghatározó, az alábbiakban
felsorolt indikátorok a közúti személyszállításra vonatkoznak.
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a.) A vidéki közlekedési szolgáltatások biztonságának növelését (8. cél) mérő
mutatószámok:

i) aktív és passzív biztonsági eszközök, pl. biztonsági övek használata
(KRESZ előírás) a járműveken (kvalitatív értékelés),

ii) megállóhelyek biztonságos kialakítása: kitáblázott, jól látható,
biztonságosan megközelíthető legyen (kvalitatív értékelés),

iii) felügyelő személy: önkéntes vagy tanár jelenléte (kvalitatív értékelés).
b.) A vidéki közlekedési szolgáltatások által okozott környezetterhelés

csökkentését (9. cél) mérő mutatószámok:
i) légszennyezés csökkentése (a sokféle szennyezőanyag közül a CO2

kibocsátás változásának egyszerűsített számítása alapján kvantitatív
módon értékelhető),

ii.) zajterhelés csökkentése (a járművek általános műszaki fejlettségének és
állapotának változása alapján kvalitatív értékelés).

2) Javaslatokat tettem az ARTS projekt keretében kialakított tervezési
módszertan továbbfejlesztésére, illetve a módszertan által nyújtott
tudományos háttér javítására (új elemzési eszközök, szempontok
alkalmazására). A tervezési módszertan gyakorlati használhatóságának
bizonyításaként a vidéki közlekedés fejlesztésre egy esettanulmányt97 is
kidolgoztam.

[válasz az I/3. és II/3. kutatási kérdésre, 1.4 fejezet]

A módszertan fejlesztésére tett javaslatok kiterjednek a projekt tervezési,
előkészítési és értékelési fázisaira, és a fenntarthatósági, a környezet-
menedzsment, a projekt-menedzsment, valamint a pénzügyi szempontok
fokozott figyelembevételét fogalmazzák meg.

a.) Fenntarthatóság erősítése a szolgáltatások hosszú távú életképességét
biztosító jellemzők meghatározásával (a másik két fenntarthatóságot erősítő
tényezővel, a célrendszer bővítésével és a hozzá tartozó mutatószámok
meghatározásával az előző tézisekben foglalkoztam).

b.) Környezet-menedzsment szempontok alkalmazása a tenderek értékelése
során (előnyként szerepeljenek az alábbi értékelési szempontok):

Az általam javasolt szempontok rávilágítanak a fontosabb jellemzőkre, azonban
ezeket mindig az adott tender egyedi igényeihez szükséges igazítani. A környezeti
szempontoknak az értékelési kritériumok között való szerepeltetése egyben a
környezettudatosságot is hangsúlyozza. A vidéki közlekedésben a közúti alágazat
részaránya a meghatározó, és a felsorolt szempontok is a közúti személyszállításra
vonatkoznak:

i) a környezet-menedzsment rendszer megléte az üzemeltetőnél (pl.
közlekedési vállalatnál),

ii) alternatív energiaforrások magas használati aránya,
iii) legfejlettebb EURO-szabványnak megfelelő autóbusz-motorokkal

felszerelt járművek magas aránya.

97 A magyar demonstráció kidolgozásában jelentős segítséget nyújtott: Csigéné Nagypál Noémi és Erős
Bálint.
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c.) Projekt-menedzsment eszközök alkalmazása a projektek sikerességének
érdekében:

i) stratégiába való beágyazottság vizsgálata,
(A stratégia ebben az esetben külső adottságot jelent, azonban ennek a
célrendszere is változtatható. A stratégia kialakítása során az érintett
érdekcsoportok valós igényeit kellene figyelembe venni.)

ii) projekt-profil a projekt jellegének megismeréséhez,
iii)projektszervezeti profil a projekt szervezeti típusának kiválasztását

segítő döntéshez,
iv)érdekcsoport-térkép az érintett érdekcsoportokra (önkormányzat, civil

szervezetek, közlekedési szolgáltatók, felhasználók),
v) kockázat-elemzés a tervezett szolgáltatások megvalósíthatósági és

üzemeltethetőségi feltételeit befolyásoló kedvezőtlen események,
helyzetek, nem várt fordulatok összegzésére, értékelésére és a
lehetséges elkerülési stratégiák megjelölésére.

d.) Pénzügyi szempontok figyelembe vétele:
i) hosszú távú költség-haszon elemzés készítése,
ii) hosszú távú pénzügyi elemzés készítése.

A hazai megvalósíthatóság példáját az iskolai autóbusz-közlekedés
demonstrációs jellegű bevezetése jelentette két Kecskemét környéki
településre98. Továbbá kiegészítettem a magyar demonstráció jellemzőinek
bemutatását, tervezését és értékelését az általam javasolt módszertani elemek
alkalmazásával (pl. érdekcsoport-térkép, projekt-profil, projekt-szervezeti profil,
kockázat-elemzés készítése, közlekedésbiztonsági és környezeti hatások vizsgálata).

A kiválasztott magyarországi demonstrációs helyszínen az innovatív és fenntartható
vidéki közlekedési projekt megvalósításához az alábbi folyamatok voltak
szükségesek:

a.) Előzetes felmérés a demonstrációs terület demográfiai és gazdasági
helyzetéről, továbbá  a közlekedési igényekről (100 háztartás
megkérdezésével készült primer kutatás alapján).

b.) A demonstráció tervezése és előkészítése. Az új közlekedési szolgáltatás
jellemzőinek megtervezése, az iskolabuszok indításának és az információs
fejlesztéseknek teljes körű előkészítése.

c.) A demonstráció hatásainak értékelése.

Az iskolabusz szolgáltatás a helyi iskola bezárása miatt keletkezett új keresletet
elégítette ki.  A magyar demonstráció sikeres volt, az utasok és a diákok szülei is
elégedettek voltak a szolgáltatással. Az eredmények megfeleltek a
várakozásainknak, az érdekcsoportok közötti együttműködés hatékony volt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

98 A 3. tézispont gyakorlati megvalósíthatóságot alátámasztó részéhez kapcsolódó tudományos
közlemény: Füle-Princz (2004).
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3) Meghatároztam az innovatív vidéki közlekedési rendszerek lehetséges
magyarországi alkalmazási területeit, illetve a legfontosabb akadályozó
tényezőket. Ennek megalapozása érdekében a hazai vidéki közlekedési
rendszer jellemzőiről módonkénti csoportosításban SWOT elemzést is
készítettem.

[válasz a II/1., II/2 és III/1. kutatási kérdésre, 1.4 fejezet]

Fontos gyakorlati felhasználás, valamint alkalmazási lehetőség ugyanis a
demonstrációs program során alkalmazott beavatkozások jövőbeni területi
kiterjesztése. A jelenleg ismert országos szintű fejlesztési elképzelések azonban nem
tartalmaznak jelentős léptékű vidéki közlekedési intézkedéseket.

a.) A megfelelően kialakított iskolai közlekedési szolgáltatások hosszútávon is
megoldást jelenthetnek a kistelepülési iskolabezárások problémájára. A
szolgáltatások jellemzőit nyomon kell követni, és szükség esetén módosítani
kell (a kapacitásnagyságot a diákszám változáshoz igazítani). A legfőbb
akadályt jogi, szervezeti (hiányzik az üzemeltető érdekeltsége és
rugalmassága) és gazdasági tényezők (finanszírozási nehézségek) jelentik.

b.) A rugalmas közlekedési szolgáltatások lehetőséget teremtenek arra, hogy a
városi környezetben elérhető szolgáltatásokat (pl. vásárlás, egészségügyi és
egyéb szolgáltatások stb.) többször vehessék igénybe a vidéki területeken
élők. A legfőbb akadályt szervezeti és gazdasági tényezők képezik.

c.) Az információ alapú szolgáltatások jelentik  az  egyik  kitörési  pontot  a
közösségi közlekedés fejlesztésében. Ezeknek azonban nagy a költség-
igényük, és még nem életképesek jól működő vidéki közlekedési
alapszolgáltatások nélkül. Az információ alapú szolgáltatások
megvalósításának további akadályát jelenti, hogy a potenciális
felhasználóknak még mindig alacsony az Internet hozzáférési aránya és a
közlekedési vállalatoknak (csökkenő mértékű, de meglévő) technológiai
hiányosságai vannak.

Az innovatív vidéki közlekedési rendszerek magyarországi alkalmazhatóságát jelentős
mértékben meghatározzák a rendszer-jellemzők. A hazai vidéki közlekedési rendszer
jellemzőiről ezért módonkénti csoportosításban SWOT elemzést készítettem.
Meghatároztam a legfontosabb erősségeket, a gyengeségeket, a lehetőségeket és a
veszély-tényezőket. A vidéki közlekedés jelenlegi állapotát leíró rendszerjellemzőket a
36. táblázat tartalmazza.
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Erősségek (belső) Gyengeségek (belső)
1) Nagyfokú települési lefedettség,

széleskörű fizikai elérhetőség
2) Jó együttműködés helyi szinten az

önkormányzatok és a közlekedési
szolgáltatók között

3) Alvállalkozásban üzemeltethető
buszjáratok számának növelése.

4) Környezetbarát szemlélet erősödése
5) Javuló részvételi arány kutatási

projektekben

1) Innovatív, rugalmas szolgáltatások
(pl. háztól-házig) hiánya

2) Igény állami és önkormányzati segítségre
az üzemeltetésre és a fejlesztésekhez

3) Hiányoznak a minőségi közlekedési
szolgáltatások

4) Hiányoznak az információs
szolgáltatások

5) Szervezeti gyengeségek

Lehetőségek (külső) Veszélyek (külső)
1) Szabályozott és ellenőrzött tarifa-

rendszer kialakítása
2) Civil szervezetekkel való együttműködés

fokozása
3) A vasúti és közúti közösségi közlekedés

szolgáltatásainak egyre fokozottabb
összehangoltsága

4) Pályázati források kihasználása

1) Szabályozatlan verseny az üzemeltetők
között, az üzemeltetők közötti verseny
hiánya

2) Kis utasforgalom, térben elszórtan
jelentkező igények

3) A helyi lakosok nem rendelkeznek
megfelelő fizetési hajlandósággal a
magas színvonalú szolgáltatások
megfizetésére

4) Merev piacrajutás magánüzemeltetés
esetén

36. táblázat: A magyarországi vidéki közlekedés SWOT elemzése

[saját szerkesztés, felhasználva az ARTS dokumentumok, D2 kutatási jelentés „barrier
analysis” munkarészének néhány megállapítását]

4) Javaslatokat dolgoztam ki a vidéki közlekedési rendszer komplex, innovatív
fejlesztésére.

[válasz a III/2. kutatási kérdésre, 1.4 fejezet]
A kutatás eredményeként javaslatokat tettem a fenntartható vidéki közlekedési
rendszerek kialakításához szükséges környezeti, gazdasági, szervezési intézkedésekre.
A döntéshozók figyelmét ugyanis fel kell hívni a mobilitási nehézségek kezelésének
összetettségére, de egyúttal be kell mutatni a fejlesztési lehetőségeket.

A munkahelyek, oktatási intézmények, egészségügyi szolgáltatások megfelelő
színvonalú elérhetősége jelentősen hozzájárul a vidékfejlesztéshez. Ezek a rendszerek
segíthetik a vidéki lakosságot a munkához jutásban és egyéb fontos szolgáltatások
elérésében, amelyek hatása a társadalmi kirekesztettség csökkenésében is
megmutatkozik.

Az innovatív javaslatok a következők. (Ezeket még nem alkalmazzák
Magyarországon, vagy csak néhány példa található rá a hazai gyakorlatban):

1) Kistérségi, vagy agglomeráció szintű területekre komplex közlekedés-
fejlesztési koncepció kidolgozása, a vidéki közlekedés hatékonyabb
integrációja.
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2) Az integrált iskolabuszos közlekedés széleskörű megvalósítása. Magas
minőségű iskolai közlekedési szolgáltatás (komfort, biztonság, pontosság)
biztosítása. A diákok számának változására az iskolabuszok kapacitásának a
változtatásával kell reagálni.

3) Rugalmas közösségi közlekedési rendszerek kialakítása a térben és időben
szórt közlekedési igények kielégítésére.

4) Információs technológián alapuló szolgáltatások fejlesztése. Például Real-
Time (“jelenidejű”) Információt (RTI) biztosító utas-tájékoztatási szolgáltatások
alkalmazásával. Az intelligens közlekedési rendszer (ITS) kitörési lehetőség a
magasabb minőségi szolgáltatások irányába, azonban Magyarországon még nem
terjedtek el széles körben.

5) Intermodális szolgáltatások fejlesztése. Az új szolgáltatások kialakításánál
fontos szempont, hogy kiegészítsék a meglevőket, ne pedig versenyezzen velük.
A magas szintű intermodális szolgáltatások az egyes közlekedési módok
nagyfokú harmonizációját igénylik.

6) A kistérségi együttműködés erősítése, többcélú kistérségi társulások,
közlekedési szövetségek létrehozása. A gyakorlati alkalmazáshoz be kell vonni
az innovatív technológiák bevezetése iránt elkötelezett közlekedési vállalatokat.
A közlekedési szövetség az együttműködés egyik legjobb lehetőségét kínálja. A
szövetség a közösségi közlekedési szolgáltatásokat magas színvonalon és
integrált módon szervezi, ellenőrzi. Az egyik jelentős akadályát a szövetségek
kialakításának a munkaszervezet működtetésének költségei jelentik. A
szövetségnek a szolgáltatások nyújtása keretfeltételeinek meghatározása során
figyelemmel kell lennie arra, hogy a szolgáltatók az utasokért, ne pedig a
támogatásért versenyezzenek.

Általánosságban megállapítható, hogy a helyi közösségi közlekedés
finanszírozása a társulásokban résztvevő önkormányzatokra hárul.
Amennyiben állami vagy régiós források is megnyílnak erre a célra, akkor a
díjakkal nem fedezett költségek kompenzációjának mértéke kisebb. Azonban
minden projekt egyedi, ezért az új szolgáltatások beindítása, vagy a meglévők
átszervezése során a területi sajátosságoknak megfelelően kell kiválasztani a
finanszírozási megoldásokat.

7) Alacsony népsűrűségű területeken a személy és a kisáruszállítás integrálását
célszerű lenne újra előtérbe helyezni (korábban léteztek postabuszok). Jelen
disszertációban részletesen nem vizsgálom ezt a kérdést, további kutatást
igényel.

8) Önkéntességre épülő, magán-kezdeményezésű szolgáltatások kialakítása
(főleg a szociális ellátás területén). Helyi akciók szervezése, részvétel a helyi
politika alakításában jobb feltételeket fog teremteni az NGO-k és a
lokálpatrióták számára, hogy önkéntességre épülő szolgáltatásokkal álljanak elő.

9) A közös autóhasználat (car-pooling), illetve car-sharing (rövid idejű autóbérlés)
támogatása informatikai rendszerekkel. Például olyan utazási időpontokat és
célokat tartalmazó adatbázis létrehozása, amely utazásokat az egyénileg
közlekedők megosztanának az érdeklődőkkel. A car sharing egy olyan
szervezési eszköz a gépjárműhasználat megosztására, amely akkor működik
hatékonyan, ha van a célcsoport közelében leadó vagy felvevő hely.
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10) A kerékpározás feltételeinek javítása erősíti a fenntarthatóságot a vidéki
közlekedésben, és fontos szerepe lehet a turizmusban. A „Bike&Ride”
(kerékpározz és utazz) létesítmények kialakítása pedig a közösségi
közlekedési eszközökre történő ráhordó funkciót javítja.

7.3 További javasolt kutatási irányok

Az elvégzett kutatási munka célja volt, hogy erősítse a fenntarthatósági szemléletet a
vidéki közlekedési szolgáltatások tervezésében, megvalósításában, illetve értékelésében.
A disszertáció témaköre szerteágazó, így a kutatás keretei nem terjedhettek ki számos
részletkérdés megválaszolására. További kutatási irányként az alábbi témák
vizsgálatát javaslom:

1) A kistelepülések népességmegtartó képességének az oktatási intézményhálózat
átalakítása miatt létrejövő változásának – komplex mutatószámok alapján
történő – vizsgálata. Az önálló kisiskolák megszűnése, illetve az iskolai
közösségek gyengülése negatív hatásainak összehasonlítása a jobb tanulási
lehetőségek elérésének pozitívumaival.

2) Gazdasági szempontok részletes vizsgálata, illetve költséggörbék
meghatározása, szerkesztése az önkormányzatok számára az iskolabezárással
kapcsolatos döntés előkészítésére. Az intézmény fenntartója szempontjából a
különálló (kis)iskola működtetési költségeinek összehasonlítása a jobb kapacitás-
kihasználtságú összevont intézmény fenntartási költségeinek és a diákok utaztatási
költségeinek összegével. A vizsgálat értékelési időtartama lehetőleg hosszú távot
foglaljon magába.

3) A vidéki közlekedési rendszerek hatékonyságának fokozása érdekében a
személy- és kisáruszállítás integrációját részletesen vizsgálni kell.
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9 Melléklet
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37. táblázat: A stratégiák és integrációk közötti kapcsolati mátrix

[forrás: Fleischer (2004)]

A VOLÁN Egyesülés főbb mutatószámai

2001. év 2006. év

Nettó árbevétel 147 milliárd Ft 191,7 milliárd Ft

Jegyzett tőke 22 milliárd Ft 35,4 milliárd Ft

Saját tőke 57,5 milliárd Ft 85 milliárd Ft

Működési eredmény 0,7 milliárd Ft -1,5 milliárd Ft

Mérleg szerinti eredmény 3,1 milliárd Ft 0,5 milliárd Ft

Alkalmazottak száma 29 000 fő 25780 fő

Buszok száma 7 335 db 7322 db

Teherautók száma 1 050 db 2150 db

Személyautók száma 950 db 50 db

Utasok évente 511 millió 486 millió

Utas km-ek évente 9 284 millió 8 807 millió

38. táblázat: A VOLÁN Egyesülés főbb mutatószámai [2001-2006]

[forrás: Volán Egyesülés Évkönyvei]
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Telford & Wrekin
(Birmingham mellett,

DNY Anglia)

Pinkatal-Stemtal
(Ausztria, a magyar

határhoz közel)

Sandwell
(Birmingham mellett,

DNY Anglia)

A projekt
tartalma

A szociális
kirekesztettség

csökkentése és a
szegénység kezelése a
közösségi közlekedés

segítségével

Közösségi buszok indítása
a közforgalmú közlekedés

fejlesztésére

Autómegosztási
(car-sharing) lehetőséget

kínáló, biztonságos
internetes honlap

létrehozása, amelyen
keresztül az utazások

előjegyezhetőek.
Terület 290 km2 - 210 km2

A térség
népessége (fő) 153 000 - 282 750

Célkitűzés

Bemutatni sikeres
közlekedésfejlesztési
intézkedéseket. A. fő

hangsúly a közlekedési
szolgáltatások

kínálatának növelésén,
valamint a közlekedés

színvonalának
emelésén van.

A közösségi közlekedés
fejlesztése a kisebb

települési centrumok
(Bildein és Guessing)

között.

A közlekedés egyéni
költségeinek csökkentése,

környezetszennyezés
nagyságának mérséklése

Járművek
5 minőségi buszvonal,

Maxi Taxi szerviz,
moped, kerékpár

Modern, repceolajjal
üzemelő,  alacsonypadlós

buszok
személygépkocsi

A szolgáltatást
használók

150 regisztrált utas,
30 000 utazás évente

500 regisztrált utas naponta
(iskolabuszok nélkül)

176 374 utas, több millió
regisztrált utazás

Járatsűrűség Busz: nincs adat
Taxik éjjel – nappal H-P; igény szerint igény szerint bármikor

Egyéb

Összehangolt
menetrendek. Háztól

házig szállítás is
lehetséges.

Egységes busz típusok,
díjak, arculat. Az Osztrák

Autóklub támogatta a
projektet.

Az utasok, szolgáltatásokat
használók 10 pennyt

fizetnek minden egyes
mérföld után.

Úticélok
Munka, vásárlás, vagy

egyéb, a központban
található szolg.-ok

- Bármilyen úticél

Eredmények 21% -os fejlődés az
autóbuszoknál

A projekt bebizonyította,
hogy lehetséges vonzó
közösségi közlekedési
lehetőséget biztosítani
alacsony népsűrűségű

régiókban.

Költségmegtakarítás,
kevésbé szükséges saját

autó vásárlása, kevesebb
torlódás és kisebb

környezetszennyezés

39. táblázat: Külföldi példák innovatív vidéki közlekedési megoldásokra

[saját szerkesztés ELTIS adatbázis esettanulmányai alapján, www.eltis.org]
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15. ábra: A megtett utazások megoszlása távolság szerint

[ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés melléklete alapján]
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16. ábra: A Kunság Volán Zrt. által üzemeltetett helyközi közforgalmú buszjáratok
gyakorisága Bács-Kiskun megyében (2002)

[forrás: Kunság Volán Zrt. adatszolgáltatás, 2002]
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17. ábra: A rugalmas közösségi közlekedési rendszerek tervezésének módszertana

[forrás: Prileszky és társai (2007)]

Magyarázat:
FTS-Flexible Transport Systems- Rugalmas Közlekedési Rendszerek
ICT-Intelligent Communication Technology-Intelligens Kommunikációs Technológia
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2006/2007-es
tanév

2007/2008-as
tanév

Iskolabezárás
Megszűnt intézmény jogutód nélkül 33
Intézmény összevonás után 423

Diáklétszám változása
Általános iskola 828 943 822 918
Szakiskola 119 637 115 376
Szakközépiskola 243 096 244 239
Gimnázium 200 292 199 332
Felsőoktatás államilag támogatott 62 000 56 000
Egyetem, főiskola felvétel összesen 81 043

Pedagógus elbocsátások
állás nélkül az elbocsátás után [ő] 6 218
nyugdíjba vonulás [fő] 2 638

Az Új Magyarországi Fejlesztési Terv
ágazati és regionális operatív
programjainak az oktatás reformját
támogató fejlesztései

Támogatás
összege (milliárd

Ft-ban)

Közoktatás 387
Felsőoktatás 220
Oktatási fejlesztések összesen 607
Szakképzést külön forrás biztosítja 220
Pályázatok 31

40. táblázat: A hazai oktatási rendszer átalakulásának, fejlesztésének főbb jellemzői

[saját szerkesztés az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség adatai alapján]
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Matkó - Kecskemét - Matkó iskolabusz
Délelőtt Délután

Megállóhely távolság
[km] idő Megállóhely távolság

[km] idő

Matkó 1. megálló
(központ) 0 7.15 Kecskemét buszállomás 0 13.25
Matkó 2. megálló
("Golovics" tanya) 0,8 7.16

Kecskemét Damjanich
Általános Iskola 4,4 13.33

Matkó 3. megálló
("Erdőalja" keresztezés) 2,1 7.17

Matkó 3. megálló
("Erdőalja" keresztezés) 12,7 13.48

Kecskemét Damjanich
Általános Iskola 10,4 7.32

Matkó 2. megálló
("Golovics" tanya) 14,0 13.49

Kecskemét buszállomás 14,8 7.40
Matkó 1. megálló
(központ) 14,8 13.50

41. táblázat: A Kecskemét és Matkó között üzemelő iskolabusz menetrendje

[forrás: Kunság Volán Zrt. adatszolgáltatás, 2002]
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Kecskemét - Szarkás iskolabusz
Délelőtt Délután

Megállóhely távolság
[km] idő Megállóhely távolság

[km] idő

Kecskemét buszállomás 0 7.00 Kecskemét buszállomás 0 15.30
Kecskemét, Akadémia
étterem 2,5 7.05

Kecskemét, Katona J.
Gimnázium 2,6 15.34

Kecskemét, Katona J.
Gimnázium 4,9 7.10

Kecskemét, Megyei
Kórház 6,0 15.36

Kecskemét, Megyei Kórház 6,0 7.12
Kecskemét, Hullám
vendéglő 6,8 15.40

Kecskemét, Homokbánya
utca 8,5 7.15

Kecskemét, Vásárhelyi
általános iskola 8,1 15.45

Szarkás "Gordon" iskola 13,2 7.23
Kecskemét, Pólus Róna
bevásárlóközpont 11,0 15.48
Erdészház keresztezés
(külterületen) 12,3 15.50
Lövőtér keresztezés
(külterületen) 13,4 15.52
Szarkás "Gordon"
iskola 15,0 15.55

Szarkás - Kecskemét iskolabusz

Szarkás "Gordon" iskola 0 7.25
Szarkás "Gordon"
iskola 0 16.00

Lövőtér keresztezés
(külterületen) 1,6 7.30

Lövőtér keresztezés
(külterületen) 1,06 16.05

Erdészház keresztezés
(külterületen) 2,7 7.32

Erdészház keresztezés
(külterületen) 2,7 16.07

Kecskemét, Pólus Róna
bevásárlóközpont 4,0 7.34

Kecskemét, Pólus Róna
bevásárlóközpont 4,0 16.09

Kecskemét, Vásárhelyi
Általános Iskola 6,9 7.40

Kecskemét,
Homokbánya utca 4,7 16.11

Kecskemét, Hullám
vendéglő 8,2 7.44

Kecskemét, Megyei
Kórház 7,2 16.19

Kecskemét, központi
kórház 9,0 7.46

Kecskemét, Katona J.
Gimnázium 8,3 16.21

Kecskemét, Máriavárosi
Általános Iskola 10,1 7.50

Kecskemét, Akadémia
étterem 10,7 16.25

Kecskemét, Katona J.
Gimnázium 12,4 7.53 Kecskemét buszállomás 13,2 16.30
Kecskemét, Hírös étterem 14,0 8.03
Kecskemét buszállomás 15,0 8.05

42. táblázat: A Kecskemét és Szarkás között üzemelő iskolabusz menetrendje

[forrás: Kunság Volán Zrt. adatszolgáltatás, 2002]
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1. térkép: A matkói iskolabusz-járat útvonala és megállói

[ARTS dokumentumok, D3 kutatási jelentés melléklete alapján]

2. térkép: A szarkási iskolabusz-járat útvonala és megállói

[ARTS dokumentumok, D3 kutatási jelentés melléklete alapján]
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1. kép: A matkói iskolabusz megállója Matkó központjában

[forrás: Kunság Volán Zrt. adatszolgáltatása, 2002]

2. kép: A matkói iskolabuszról leszállnak a diákok Kecskeméten

[saját fényképezés]
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Beavatkozási
területek Javasolt beavatkozások Felelős

Koncepciók és
terminológiák
(szakkifejezések)
összehangolása

Adatbázis összeállítása és
fejlesztése

Európai Bizottság/
EU tagállamok, helyi
hatóságok, biztosítók,
rendőrség

A buszmegállók, a gyalogutak
és az iskolai útvonalak jobb
kiépítése

Helyi hatóságok, útügyi
adminisztráció

Infrastruktúra
A járművek (iskolabuszok)
láthatóságának növelése

Európai Bizottság/
EU tagállamok

Folyamatos innovatív tréning EU tagállamok
Az iskolásokat szállító
buszsofőrök képzése
(pedagógia, vezetéstechnika,
elsősegély)

Európai Bizottság/
EU tagállamokKépzés és tudatosság

Közlekedésbiztonsági oktatás EU tagállamok

Használók
viselkedése

Alkoholmentesség biztosítása az
iskolai közlekedésben résztvevő
járművezetőknél.

Európai Bizottság/
EU tagállamok

43. táblázat: Az iskolai közlekedés biztonságának további javítása érdekében javasolt
különböző infrastrukturális, oktatási és egyéb intézkedések

[TIS pt (2004) alapján]
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Hónap Hét Intézkedés/Feladat
1. év: 2002

Július 3 Találkozó a diákokkal és szüleikkel, konzultáció a
demonstráció keretében kialakítandó szolgáltatásokról.

4 Kérdőív tervezése és interjúk készítése az előzetes
értékeléshez

Augusztus 2 A felmérés kiértékelési folyamatának elindítása.

3 Tárgyalás az üzemeltetővel.

3
Az iskolabuszok menetrendjének módosítása, a többcélú
közlekedés feltételeinek biztosítása a demonstráció keretében
indított szolgáltatások üzemeltetésének optimalizálásával.

4 A demonstráció megismertetéséhez szükséges hirdetési
típusok meghatározása.

Szeptember 1
Próbajárat, a demonstráció kezdete.
A demonstráció 2002. szeptember 2-án indult, az iskolaév első
napján.

2. év: 2003

Január 5 A demonstráció elnevezésének megváltoztatása UPGRADE-
ről DEVELOPMENT-re.

Március 3
A demonstrációval kapcsolatos információkat tartalmazó
brosúra elkészítése.
Menetrend elhelyezése a buszmegállókba.

Március 4

Információs intézkedések elindítása, amelyek a demonstráció
második számú célját (első számú cél: az iskolai közlekedés
kialakítása) segítik elő.
A szolgáltatásokról és az ARTS projektről információk érhetők
a Kunság Volán honlapján március végétől.
(www.kunsagvolan.hu).

Június 2 A demonstráció vége 2003. június 13-án, az iskolaév utolsó
napján.

3. év: 2004
Értékelés

44. táblázat: A magyar demonstráció intézkedéseinek/feladatainak időterve

[ARTS dokumentumok, D4 kutatási jelentés alapján]
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Diák interjúk

Kérdések Válaszok

1 Mennyire vagy
elégedett az
iskolabusszal?
Pontosság, utazási
időtartam, kényelem,
megbízhatóság?

A diákoknak nagyon hasonló véleményük volt, igazi eltérések
nélkül az elégedettségükben. Mivel eléggé hasonló helyzetűek,
ezért az általános véleményük és elégedettségük is pozitív volt.

2 Mi a véleményed az
új iskoláról, új
környezetről?

Jóllehet nem szeretnek ingázni minden nap, mindannyian
elfogadták, hogy a külön iskolabusz felügyelő tanárral lehet a
legjobb megoldás, ha bezárják a helyi iskolát. Beilleszkedtek az
új iskolai környezetbe különösebb problémák nélkül.

3 Milyen javaslataid
vannak a szolgáltatás
javítására?

Négy diák javasolta kerékpár-tároló kihelyezését.

45. táblázat: A használói elégedettség vizsgálatához készített személyes interjúk (diákok)

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés melléklete
felhasználásával]
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Szülői interjúk
Kérdés Válaszok

1 Mit gondol a helyi
iskolák bezárásáról?

Általában a szülők kissé csalódottak voltak a helyi iskolák
bezárása miatt, de elfogadták a változásokat,  és  felismerték  a
lehetséges pozitív hatásokat is. Csak egy szülő mondta azt, hogy
nem elfogadható számára, hogy a kisgyermekeket naponta
kétszer kényszerítsék utazásra. Ketten közülük úgy gondolták,
hogy némi kényelmetlenség mellett jelentős pozitív hatásokat is
nyújt az új rendszer. Két szülő szerint valójában ez egy jó
lehetőség arra, hogy a gyerekeik a megyeszékhely általános
iskoláiba járhassanak. „Valamennyi többletidőt jelent az utazás
minden nap, de megéri” – mondta egy anyuka. Véleménye
szerint más gyermekeknek is, akik ugyan Kecskeméten laknak,
sokszor ugyanennyi időt kell tölteni az utazással a helyi iskoláig,
mint az ő gyerekeiknek.

2 Meg kellett
változtatnia a napi
teendői elvégzését az
iskola-rendszer
átalakulása miatt?

A szülők egyetértettek abban, hogy kissé meg kellett változtatni
a napi teendők végzését, de mivel általában a család más tagjai
is ingáznak a munkahelyükre, így ez még elfogadható számukra.

3 Könnyen
hozzászokott a
gyerekük a
mindennapos
iskolabuszos
utazáshoz?

A válasz általában pozitív volt. A gyerekek együtt és
komfortosan utaztak. Egy anyuka azt nyilatkozta, hogy
felajánlotta a fiának, elviszi őt az iskolába autóval, aki ezt
visszautasította: Köszönöm anyu, de én inkább a barátaimmal
utazok”-volt a válasz. A buszon a diákok megbeszélhették az
iskolában történteket és megtervezhették a közös programjaikat
stb.

4 Elégedett az
iskolabusz által
nyújtott
szolgáltatásokkal
(menetrendszerűség,
kényelem, biztonság)

Nem volt panasz a szolgáltatásra. A buszok időben indultak és
érkeztek és kényelmes utazási lehetőséget jelentettek a diákok
számára. Néhány szülő említette, hogy ők elégedettek lennének,
ha a normál menetrendszerinti buszokon való utazáskor hasonló
színvonallal találkoznának.

5 Milyen javaslatai
vannak a színvonal
további emelésére?

Nem voltak igazán releváns javaslatok. Néhány szülő
véleménye viszont megegyezett a diákokéval abban, hogy
hasznos lenne kerékpár-tárolókat elhelyezni a központi
megállónál.

46. táblázat: A használói elégedettség vizsgálatához készített személyes interjúk (szülők)

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés melléklete
felhasználásával]
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Matkó iskolabusz Szarkás iskolabusz
napi költség költség összesen napi költség költség összesen
[Ft/
nap]

[EUR/
nap] [Ft] [EUR] [Ft/

nap]
[EUR/
nap] [Ft] [EUR]

költségek
(fix + változó) 4 550 18,2 834 250 3 337 7 850 31,4 1 434 250 5 737

Összes
költség 2 268 750 9 075

költség/utas költség/utaskm költség/utas költség/utaskm

[Ft] [EUR/
100] [Ft] [EUR/

100] [Ft] [EUR/
100] [Ft] [EUR/

100]

49,45 19,78 0,84 0,33 0,7135 0,29 1,27 0,51

47. táblázat: Az üzemeltető, Kunság Volán Zrt. kiadásai a demonstráció során (9,5 hónap)
költségek: 2003. évi árszint; 1EUR= 250 Ft (az EUR értékek tájékoztató jellegűek)

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés melléklete felhasználásával]

Matkó iskolabusz Szarkás iskolabusz
napi bevétel bevétel összesen napi bevétel bevétel összesen
[Ft/
nap]

[EUR/
nap] [Ft/] [EUR] [Ft/

nap]
[EUR/
nap] [Ft/] [EUR]

havi bérletek
bevétele 1 513 6,05 276 500 1 106 887,5 3,55 162 500 650

havi bérletek
támogatása 3 138 12,55 574 500 2 298 1845 7,38 337 500 1 350

jegybevétel 0 0 0 0 432,5 1,73 79 250 317
jegyek
támogatása 0 0 0 0 900 3,6 164 500 658

Részösszeg 4 650 18,6 851 000 3 404 4065 16,26 743 750 2 975

Összes
bevétel 1 594 750 6 379

bevétel/utas bevétel/utaskm bevétel/utas bevétel/utaskm

[Ft] [EUR/
100] [Ft] [EUR/

100] [Ft] [EUR/
100] [Ft] [EUR/

100]

50,55 20,22 0,85 0,34 36,95 14,78 0,66 0,26

48. táblázat: Az üzemeltető, Kunság Volán Zrt. bevételei a demonstráció során (9,5 hónap)
bevételek: 2003. évi árszint; 1EUR= 250 Ft (az EUR értékek tájékoztató jellegűek)

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés melléklete felhasználásával]
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49. táblázat: Az iskolabuszok üzemelésével megtakarított CO2 kibocsátás számítása

[saját szerkesztés Erős (2003) számításának felhasználásával]

Üzemanyagfogyasztás,
CO2 kibocsátás

Átlagos
személyautó

Ikarus 415 és 266
(becsült adat)

Fogyasztás (l/100km) 8 30
CO2 kibocsátás (g/km) 185 1000

Forgalmi teljesítmény Értékek Megjegyés
Személyautóval iskolába vitt diákok
száma (nélküle eset) 75

Átlagos utazási távolság
[km/nap/diák] 23

Az összes vizsgált útvonal
hosszának átlaga, diákok
számával súlyozva

Busz összes út naponta (vele eset)
[km/nap] 117 Az összes viszonylat hossza

oda-vissza

Tanítási napok száma 190
Napi fogyasztás [l] 138
Napi CO2 kibocsátás [kg] 319
Évi fogyasztás [l] 26 220
Évi CO2 kibocsátás [t] 60,6
Napi fogyasztás [l] 35,1
Napi CO2 kibocsátás [kg] 117
Évi fogyasztás [l] 6 669
Évi CO2 kibocsátás [t] 22,2
Napi fogyasztás [l] 102,9
Napi CO2 kibocsátás [kg] 202
Évi fogyasztás [l] 19 551
Évi CO2 kibocsátás [t] 38,4

Különbség
(megtakarított kibocsátás)

A vele eset (van
demonstráció, üzemel az
iskolabusz) és a nélküle
eset (nincs demonstráció,

nem üzemel az
iskolabusz) különbségéből

(a bemenő paraméterek
felhasználásával)

számítható a napi, illetve
az éves megtakarított

üzemanyag mennyisége,
valamint a  megelőzött

CO2 kibocsátás.

Bemenő Adatok

Vele eset
(Busz: Ikarus)

Nélküle eset
(Személygépkocsi)
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Magyarországi alkalmazhatóságMintaprojekt neve: BEALACH
(ír demonstráció)

Sor-
szám Intézkedések

Módo-
sítások
nélkül

A módosítás
jellemzői

Lehetséges
akadályok

1. Kereslet vezérelt közlekedési
szolgáltatások jórészt háztól-házig
jellegűek, és összekötik a fontosabb
központokat: Galway városát és
Clittent a környező kisebb
településekkel. A legtöbb esetben ez
a szolgáltatás csak egy oda-vissza
utazást jelentett hetente..

nem Az érdekeltség
megteremtése
személyszállítási
vállalkozók
számára, hogy
ezek a
szolgáltatások
működőképesek
legyenek.

A menetrend-
szerinti járatokra
történő ráhordás,
illetve a háztól-
házig történő
szállítás pénzügyi
feltételeinek
biztosítása
nehezen
megoldható.

2. Egy utazási diszpécser központ
került megvalósításra, ami két
nyelven működik. Ezen a központon
keresztül lehet intézni a foglalásokat
azokra a buszokra, amelyek
útvonalát megváltoztatva tudja
felvenni az utasokat. Valamint
foglalásokat lehet intézni a helyi
igény-vezérelt szolgáltatásokra is.

nem Nincs szükség
kétnyelvű
szolgáltatásokra..

3. Az utazási diszpécser központ
koordinálja a magánbusz
üzemeltetők, az önkéntesek, a nem
sürgősségi betegszállítást végzők és
a taxisok tevékenységét, valamint
tájékoztatja az utasokat a regionális
és a helyi szolgáltatások közötti
átszállás lehetőségeiről.

nem A szolgáltatók
közötti koordináció
ösztönzése
(előnyök
biztosítása
együttműködés
esetén)

Szervezeti
Merev rendszer,
hiányzik a
rugalmasság a
helyi és a
regionális
közösségi
közlekedést
üzemeltetők
között.

4. Egyszerű átalány-díjas rendszert
alkalmaztak. 1, 2 és 3 €-ba került az
egyszeri utazás, és 4, 5 €-ba az oda-
vissza út. 65 év felettiek illetve
mozgáskorlátozottak ingyen
utazhattak.

nem Az új
szolgáltatások
tarifáit és
kedvezményeit
össze kell hangolni
a meglévő
közösségi
közlekedés
díjazásával.

50. táblázat: Az ír demonstráció (igényvezérelt szolgáltatások) magyarországi
alkalmazhatóságának vizsgálata

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés felhasználásával]
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Magyarországi alkalmazhatóságMintaprojekt neve: LEPPAVIRTA
(finn demonstráció)

Sor-
szám Intézkedések

Módo-
sítások
nélkül

A módosítás
jellemzői

Lehetséges
akadályok

1. Az igényvezérelt közlekedési
szolgáltatások részben háztól-házig
jellegűek, és összekötik Leppavirta
központját a demonstrációs terület
más részeivel. Ezek a közlekedési
szolgáltatások személyre szabottak,
és így kiegészítik az egyéb elérhető
közösségi szolgáltatásokat – főleg a
korlátozott számú, rögzített
útvonalon közlekedő buszokat és a
speciális iskolai közlekedést.

nem Az érdekeltség
megteremtése
személyszállítási
vállalkozók
számára, hogy ezek
a szolgáltatások
működőképesek
legyenek.

Pénzügyi
feltételek
biztosítása
nehezen
megoldható.

2. A következő járműveket
üzemeltették: minibusz (8 órás
üzemidő hétköznap), egyterű taxik
(üzemidő, hetente kétszer, iskolai
szünnapokon). A járatokat a
meglévő utazási diszpécser központ
irányította a regionális központi
városból, mintegy 50 km-ről.

nem A szolgáltatók
közötti koordináció
ösztönzése (előnyök
biztosítása
együttműködés
esetén)

Gazdasági:
diszpécser
szolgáltatás
biztosításához
költséges
hívásközpontra
van szükség.

3. Az üzemeltetőket versenytárgyalás
útján választották ki. Iskolai
napokon a minibusz menetrendje és
útvonala az iskolai közlekedés
igényeinek megfelelően alakult, míg
az iskolai szünnapokon a minibusz
más utasok hatékony kiszolgálását
végezte. Minden csütörtökön egy
járatot idős emberek számára
foglaltak le, hogy segítség őket
mindennapi tevékenységeik
elvégzésében.

igen

4. A felnőtt utasok a helyi buszra teljes
viteldíjat fizetnek, míg az a diákok
számára általában ingyenes vagy 50
%-os kedvezményt kapnak.
Mozgáskorlátozottak számára
ingyenes.

nem Az új szolgáltatások
tarifáit és
kedvezményeit
össze kell hangolni
a meglévő közösségi
közlekedés
díjazásával.

51. táblázat: A finn demonstráció (igényvezérelt szolgáltatások) magyarországi
alkalmazhatóságának vizsgálata

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés felhasználásával]



Fenntarthatóság a vidéki közlekedési rendszerekben PhD disszertáció

Készítette: Princz-Jakovics Tibor 138

Magyarországi alkalmazhatóságMintaprojekt neve: SAMKOM
(svéd demonstráció)

Sor-
szám Intézkedések

Módo-
sítások
nélkül

A módosítás
jellemzői

Lehetséges
akadályok

1. A kereslet-vezérelt szolgáltatások
teljes körű koordinációja:
- gyakorlati szinten: egy utazási
diszpécser központ az összes
szolgáltatásra, egy foglalási szám,
minden használói csoport számára
elérhető járművek stb.
- adminisztrációs szinten: felelősség
az összes kereslet-vezérelt
szolgáltatással kapcsolatban
(tárcsázz és utazz, speciális
közlekedési szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatások) a
közösségi közlekedési osztályt
terheli. A viteldíjak és a
szabályozások egységesítettek.

nem A szolgáltatók
közötti
koordináció
ösztönzése
(előnyök
biztosítása
együttműködés
esetén)

Gazdasági:
diszpécser
szolgáltatás
biztosításához
költséges
hívásközpontra van
szükség.
Az új
szolgáltatások
tarifáit és
kedvezményeit
össze kell
hangolni a
meglévő közösségi
közlekedés
díjazásával.

2. A következő járműveket
üzemeltették: egyterű taxik és
hagyományos taxik. Az
üzemeltetőket versenytárgyalás
útján választották ki.

igen

3. A járatgyakoriság növelése a
„Tárcsázz, hogy utazhass”
szolgáltatás esetében heti egyről
kettőre. Egy területen napi
járatsűrűség. Másik területeken
kiegészítő éjszakai járat hetente
egyszer a fiatalok számára. A taxik
üzemeltetésével lehetőség nyílt arra,
hogy a közeli községek vagy
nagyobb városok által kínált
szolgáltatásokhoz hozzá lehessen
férni, vagy esetenként a
menetrendszerinti buszközlekedésre
is rá lehetett hordani az utasokat.

nem Az érdekeltség
megteremtése
személyszállítási
vállalkozók
számára, hogy
ezek a
szolgáltatások
működőképesek
legyenek.

Pénzügyi
feltételek
biztosítása
nehezen
megoldható.

52. táblázat: A svéd demonstráció (igényvezérelt szolgáltatások) magyarországi
alkalmazhatóságának vizsgálata

[saját szerkesztés az ARTS dokumentumok, D5 kutatási jelentés felhasználásával]
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