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1. A kutatások előzménye

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 PhD kutatásra választott téma a vidéki közlekedés rendszerek fenntartható
fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja és kapcsolódik az ARTS1 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.

c.) A Local Agenda 21, a fenntarthatóság helyi programjának, valamint a
közlekedéspolitika stratégiai környezeti vizsgálatának kidolgozását végző
tanszéki munkacsoport tagja voltam.

1 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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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, tanulmány2 született.
A disszertációban felhasználtam a BME Környezetgazdaságtan Tanszék által az
elmúlt években, közlekedési témában végzett kutatási munkáinak eredményeit.

A disszertáció forrásai

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 ember3 munkájára volt szükség
egyéni feladatok és jelentések formájában.
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 szerkezeti felépítése
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.

2 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.
3 A munkában jelentős segítséget nyújtott: Csigéné Nagypál Noémi és Erős Bálint.
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2. A kutatási célok meghatározása

A téma jelentősége, aktualitása

A közlekedés és mobilitás nagyon fontos része az életünknek, sokszor az egyetlen
megoldás arra, hogy elérhetővé váljanak4 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 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.

A kutatási kérdések

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?

4 Európa számos vidéki területén a szétszórt település-hálózat miatt az alapfokú szolgáltatásoktól (pl.
élelmiszerbolt, bank, általános iskola) való távolság elérheti a 8 kilométert.
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3. 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, 2. 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 esettanulmányt5 is
kidolgoztam.

[válasz az I/3. és II/3. kutatási kérdésre, 2. 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 alkalmazása6 a tenderek értékelése
során (előnyként szerepeljenek az alábbi értékelési szempontok):

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.

5 A magyar demonstráció kidolgozásában jelentős segítséget nyújtott: Csigéné Nagypál Noémi és Erős
Bálint.
6 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.
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c.) Projekt-menedzsment eszközök alkalmazása a projektek sikerességének
érdekében:

i) stratégiába7 való beágyazottság vizsgálata,
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
településre8. 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

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

7 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.
8 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, 2. 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 az
1. 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

1. 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, 2. 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.

2) Az integrált iskolabuszos közlekedés széleskörű megvalósítása. Magas minőségű
iskolai közlekedési szolgáltatás (komfort, biztonság, pontosság) biztosítása. A
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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.

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.
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Tézisek angol nyelven

I elaborated recommendations for the further development of the planning methodology
of rural public transport systems - prepared within the frame of the ARTS project- and
the application of integrated approach. With the use and help of the revised system
analysis tools, sustainability principles can be enforced better in the process of the
development  of  rural  transport  systems.  I  will  present  the  recommendations  for
improvement of the methodology in the next two theses in a structured form.

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

1) I have expanded the development objectives (ARTS project) of rural transport
systems to match sustainability principles. I have identified the indicators and
the evaluation scale needed for measuring accomplishments.

2) I have made recommendations for further development of the design
methodology prepared within the frame of ARTS project and for the
improvement of the scientific background (using new analysis tools and
aspects). As for the practical verification of the design methodology I elaborated
a case study for the development of rural transport.

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

3) I identified the possible application fields of innovative rural transport systems in
Hungary and the most important barriers. To provide a basis for this I have made
SWOT-analyses about the features of the Hungarian rural transport system using
modal groups.

4) I have worked out recommendations for the complex and innovative development of
rural transport system.
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4. Az eredmények hasznosítása

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.
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.
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